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Samenvatting 

De goudstreepsalamander leeft op beschaduwde, vochtige plaatsen langs beken 

in heuvelachtige en bergachtige streken. De goudstreepsalamander is sterk 

gebonden aan een dergelijk biotoop, de variatie in biotoopkeuze is klein. 

In het gebergte  Serra  de Montemuro ligt de hoogtegrens van het voorkomen van 

de goudstreepsalamander rond 1000 meter en gaat gelijk op met de boomgrens 

langs de beken. Het verspreidingsgebied van de goudstreepsalamander is beperkt 

tot de regenrijke noordwesthoek van het iberisch schiereiland. Op een aantal 

plaatsen is de soort zeker niet zeldzaam. Een populatie in het gebergte  Serra  

de Pias telt 4 a 5 adulte goudstreepsalamanders per strekkende meter van de , 

beek , een populatie in het gebergte  Serra  de  Santa  Justa is ongeveer zo rijk. 

Gescheiden door een periode van rust in de droge zomer is de goudstreep-

salamander voornamelijk aktief in het natte voor- en najaar. In de zomer jaagt 

de goudstreepsalamander alleen als het regent. De salamanders hebben een holletje 

en zijn gedurende langere perioden honkvast; ze fourageren in het algemeen binnen 

een klein gebied en zijn daarbij niet afhankelijk van de beek. Het voedsel 

bestaat uit kleine prooien van het land of uit de beek. De salamanders zijn. 

dicht langs de beek het meest talrijk, op plaatsen die veel gelegenheid tot 

schuilen bieden. In de natte tijd huizen goudstreepsalamanders tot 30 meter 

en op vochtige plaatsen tot 150 meter van de beek. Juveniele goudstreepsalamanders, 

die in tegenstelling tot de adulten ook wel overdag jagen, zijn gebonden aan de 

vochtige oeverzone van de beek. Waarschijnlijk is de predatiedruk op juveniele 

goudstreepsalamanders groter dan op de adulten. 

Adulte goudstreepsalamanders die niet over een goede schuilgelegenheid 

beschikken migreren in de periode van toenemende droogte (1977: juni-juli) naar 

diepe schuilplaatsen. Diepe schuilplaatsen doen het vochtverlies ten gevolge 

van verdamping beperken. De holletjes in de oever, die het langst vochtig blijven, 

doen dienst als zomerschuilplaats. In het gebergte  Serra  de  Santa  Justa schuilden 

in de zomer van 1977 ongeveer 2000 goudstreepsalamanders in een leistenen beek-

overspanning waaronder ruim de helft van de populatie uit het aangrenzende deel 

van de beek. Een aantal salamanders legde meerdan 700 meter af. Ook rdjngangen 

fungeerden voor grote aantallen goudstreepsalamanders als zomerschuilplaats. 

De voortplantingstijd begint met de eerste regen na de zomer (1977: 19 augustus, 

15 september , 1978: 8 oktober). De aktiviteit van de goudstreepsalamander 

wordt in de eerste plaats bepaald door de neerslag. In 1977 duurde de voort-

plantingstijd tot in november, een periode van dalende temperatuur. De z:amer-

schuilplaatsen en andere plaatsen die beschutting bieden fungeren in de voort-

plantingstijd als paarplaats. Het -paren gebeurt mee-Stal op het land, altijd 

beschut en vaak verscholen in spleten of holletjes. 



Eitjes - maximaal 20 a 25 bij grote vrouwtjes - worden in de zomer opgebouwd 

uit reservevoedsel. De staart van de goudstrcepsalamander dient, behalve als 

steun bij het klimmen voor de opslag van reservevoedsel. Het breken van de 

staart gaat bij de vrouwtjes ten koste van de vorming van eitjes. Eitjes worden 

meestal verscholen afgezet in holletjes van de boekoever. De ontwikkeling van 

de eitjes duurt 6-9 weken. In 1977 vingen we de eerste larf op 14 oktober. 

De larven van de goudstreepsalamander zijn niet, als de meeste andere amfibieën- 

larven en hun predatoren, gebonden aan de niet-stromende delen van de beek, maar 

ook te vinden in de stromende trajecten, verscholen in spleten of verscholen 

tussen vegetatie. De larven metamorfoseren in de zomer,of een jaar later aan 

het eind van de lente of in de voorzomer. Hoger in de bergen blijven de 

larven van de goudstreepsalamander soms meerdere jaren in het water. Succesvolle 

voortplanting is beperkt tot permanente beken. Wateronttrekking vormt de grootste 

bedreiging voor het voortbestaan van dichte populaties van de goudstreepsalamander.  

Resume 

0 redo de viver  da  salamandra-risca-d'ouro, Chioglossa lusitanica Bocage, 1864 

A salamandra-risca-d'ouro vive  em  lugares sombrosos e hilmidos  junto  de ribeiros  

em  regioés oolinosas e serras. Ela está ligada fortemente a uma biotopo assim, 

a variagaó de escolha de lugar é pequeno. Na  Serra  de Montemuro a existéncia da 

salamandra limite-se á altura de 1000  metros  e anda paralelo ao limite das 

árvores que se prolongam ao lado dos ribeiros. 0 territOrio do espargimento 

da salamandra acima nomeada restringe-se á canto chuvoso norte-oeste da  peninsula  

Ibérica.  Em  alguns lugares a sorte certamente na ó é rara. Na  Serra  de Pias uma 

populagaó conta 4 a 5 salamandras adultas per cada metro do ribeiro, na  Serra  de  

Santa  Justa uma populagaó é mais ou menos rica. 

Separado pelo  um  periodo de repouso no verao seco, a salamandra é principaImente 

activa na primavera e outono hfimidos. No verao ela caga  so  se chove. As salamandras 

vivem  em  covas e ficam per longos periodos fixados; alimentam-se geralmente dentro 

de  um  território pequeno e na ó sa ó dependente do ribeiro. 0 alimente existe de 
rk, 

présas pequenas da terra e do ribeiro. Perto dos ribeiros as salamandras sao mais 

numerosas, porque o lugar oferece mais refiágio. Nos  tempos  chuvosos as salamandras 

enoontram7se a distáncia de 30  metros  dos ribeiros, e nos lugares hilmidos mesmo 

a 150  metros.  A jovem salamandra ao contrário da adulta caga também durante o dia, 

e está ligada a margem htimida do ribeiro. Provavelmente a pressaó da predagaó 

sobre as jovens é maior que nos adultas. 
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As salamandras adultes que na ó tém  um  bom esconderijo no  Period°  da seca ag 	avada 

(1977: junho e julho) movem-se para lugares profundos. Aqui a desidratagaó pelo  

vapor  é limitada. As covas nas margens  comp  é obio ficam longo tempo humidas, per 

isso servem como reffigio veranico. Na  Serra  de  Santa  Justa no veraó 1977 cerca de 

2000 salamandras-risca-d'ouro escondem-se entre pedras ardésias duma ponte. Tambem 
% 

mais que a metade de uma populagao vém do mesmo ribeiro,  um  pouco mais abaixo. 

Algumas andam mais que 700  metros.  TaMbem os corredores das minas funcionam como 
% 

lugar de refrigio no verao para grande quantidade de salamandras. 
rk, 

0 tempo de procreagao comega  corn  as primeiras chuvas depois do verao (1977: 

19 de agosto, 15 de setembro e 1978: 8 de outobro). A actividade da salamandra- 
% 

risca-d'ouro é principalmente definida pelo chuva.  Em  1977 o tempo de procreagao 

durou até noveffibro, num periodo de descida de temperaturas. Os esconderijos no 
% 

verao e outros lugares que oferecem protecgao funcionam no tempo de procreagao 

como lugar de copulagaó. NormaImente a copulagaó acontece na terra, sempre escondida 

dentro aberturas e covas. No veraó os ovinhos -  maxim°  20 a 25 nas  glandes  

salamandras - sa ó formado de alimentagaó de reserva. 0 rabo da salamandra serve 

para ajudar a subir e para guardar a comida de reserva. Quando se parte o rabo 

da fémea a capacidade de formar os ovos diminui. Normalmente os ovos sa o postos 

dentro de covas na margem do ribeiro. 0 desenvolvimento dos ovos dura 6 a 9 semanas.  

Em  1977 nos cápturamos a primeira  larva  no dia 14 de outubro. 

As larvas da salamandra-risca-d'ouro, ao contrário das outras larvas amflbios 

e predatores, na ó estaó ligadas ao ribeiro de  aquas  tranquilas, mas encontram-se 

tambem nos trajectos do ribeiro de água corrente; escondemse entre aberturas 

e na vegetagao. As larvas metamorfozem-se no verao ou no ano próximo no fim 

da primavera e no comego de veraó.  Alto  na montanha, as larvas da salamandra ficam 

as vezes mais anos na água. A procreagaó  corn  sucesso é limitada até ribeiros 
permanentes. Tirar a água é a grande ameaga para a existéncia das populagaós densas 

da salamandra-risca-d'ouro. 
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AP: .  

figuur 1 (links). De goudstreepsalamander (12/3  x ware gi 	tte) (jalongo). 

Het laatste stukje van de staart is geregenereerd. 

figuur 2 (rechtsboven). Cloaca van een mannetje. 

figuur 3 (rechtsonder). De verdikkingen aan de bovenarmen van een mannetje. 

_ 
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1. Inleiding 

1.1. De goudstreepsalamander 

De goudstrcopsalamander, Chioglossa Zusitanica, is lang en slank. De zijdelings 

iets afgeplatte staart heeft een lengte van anderhalf a twee maal de lengte 

van de rolronde romp met inbegrip van de weinig geprononceerde kop. De kop is 

langwerpig, breder dan de romp, draagt grote zwarte ogen, de snuit is afgerond. 

De achterpoten zijn sterker ontwikkeld dan de voolpoten. De mannetjes zijn in 

het algemeen wat kleiner dan de vrouwtjes en in de voortplantingstijd te 

herkennen  an  de gezwollen cloaca en aan verdikkingen  an  de bovenarm. 

De goudstreepsalamander is glimmend zwart gekleurd met aan de bovenzijde 

van de romp twee goudbruine lengtestrepen die ter hoogte van de cloaca 

samenkomen om zich op de staart als een enkele streep voort te zetten. 

Op de kop en aan het staarteinde gaat de goudbruine kleuring geleidelijk 

in het zwart over. Het zwart van de romp en van de staart is bezaaid met  

miniscule  blauwe stippen. 

De goudstreepsalamander leeft op beschaduwde, vochtige plaatsen langs beken 

in heuvelachtige en bergachtige streken. De larven leven in de beken. 

De goudstreepsalamander heeft een nachtelijke levenswijze. Zijn verspreiding 

is beperkt tot de noordwesthoek van het iberisch schiereiland. 

De goudstreepsalamander is de enige recente vertegenwoordiger van het genus 

Chioglossa, hoort tot de familie SaZamandridae en is enigszins verwant aan 

vertegenwoordigers van de genera Salamandra (vuursalamander e.a.) en 

Mértensiella (kaukasussalamander e.a.). De enig bekende fossiele vertegenwoor-

diger van het genus Chioglossa is Chioglossa meini  Estes  & Hoffstetter, 1976, 

volgens de beschrijvers 'waarschijnlijk afwijkend' van Chioglossa Zusitanica. 

Chioglossa meini is ontdekt in miocene afzettingen in Frankrijk en in Duitsland  

(Estes  & Hof fstetter, 1976). 

1.2. Tijd en plaats van onderzoek 

Het veldwerkgedeelte van het onderzoek begon eind maart 1977 na een orienterende 

reis door noord Spanje en noord Portugal en liep, met uitzondering van de maand 

juni, tot eind november 1977. In maart en oktober 1978 werd nog aanvullend 

onderzoek verricht. Op aanraden van Prof. Dr. Mateus (Porto) hebben we voor 

het onderzoek de terreinen  Serra  de  Santa  Justa, Minas de  Santa  Justa en Salto 

de  Sousa  gekozen, met beeklopen waar de goudstreepsalamander rijk vertegenwoor-

digd is. Het zijn vrijwel ongestoorde gebieden met een rijke flora en fauna 

die in belangrijke factoren als waterhuishouding en geologische structuur 

cok wel kameleontongsalamander. De spaanse  roam  is saLmandra rabilarga, de porbigese naam is saramIntiga 
In het vermolg van dit verslag noemen we de goudstreepsalarenler ook wel alleen 'salamander'. s  

‘ct 
4 
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figuur 4. Boven : de gebieden van onderzoek; A =  Serra  de  
Santa  Justa net de beek Ribeira da Silveirinha 

(boven) en de Hellingbeek (onder), B = Minas de  
Santa  JUsta net de Minateek, Zijbeek van de Rio 

Sin), C = Salto de  Sousa  net de Saltobeek.  
Carta  oorDgráfico de Portugal na eQnala  1/50 000, 

9-D Penafiel. Instituto Geográfico e Cadastral;  
Lisboa  1977. 

Rechts : het iberisch schiereiland net de uitsnede 

van kaart 9-D (zwarte stip) en de andere wearnemings-
gebieden (gearceerd). 
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van elkaar verschillen. Voorafgaande studies op deze locaties (Coux, 1957; 

Gonalves, 1962) boden ons enig houvast. Ook elders in Portugal en in Spanje 

deden we waarnemingen (figuur 4). 

1.3. Methode van onderzoek 

Aanvankelijk overdag maar later vooral 's nachts werden de gekozen delen 

van de beekloop aldoor weer systematisch doorzocht. Van elke gevangen 

goudstreepsalamander noteerden we de volgende gegevens: 

- plaats. De beeklopen hebben we opgedeeld in trajecten van vijf meter, 

elk aangegeven met een merkteken. De plaatsbepaling van de salamanders 

is op de meter nauwkeurig met behulp van een co6rdinaat evenwijdig aan de 

beek en een co5rdinaat loodrecht op de beek. 

nummer. De salamanders werden gemerkt door het afknippen van één, twee of 

drie tenen. 

romplengte-- 	lengte van de romp met inbegrip van de kop, tot en met de 

inplanting van de achterpoten (figuur 5). De lengte tot, of tot en met de 

de opening van de cloaca is bij de goudstreepsalamander een niet nauwkeurig 

te nemen maat. 

totale lengte - lengte van de snuit tot en met het staarteinde, als de andere 

lengtematen gemeten met behulp van geplastificeerd millimeterpapier. 

onvolledige staarten en staartregeneraties. De goudstreepsalamander is in 

staat in noodsituaties zijn staart af te werpen. Na regeneratie is de breuk-

plaats moeilijk te onderscheiden.  

	-if 	  

_ 

figuur 5. Lengtematen bij de goudstreepsalamander: romplengte,botale lengte en lengte van de staartaangroei. 

- juveniel of adult. Salamanders met con romplengte van meer dan 371/2  mm 

beschouwen we als adult. 

- geslacht. Bij adulte salamanders is na enige ervaring het geslacht te bepalen 

op grond van de uitwendige geslachtskenmerken. 

(mannetjes) duidelijkheid van de uitwendige geslachtskenmerken; de zwelling 

van de cloaca en de ontwikkeling van de verdikkingen aan de bovenarmen. 

(vrouwtjes) schatting van de hoeveelheid eitjes. 

structuur van de direkte omgeving: vegetatie, gesteente, schuilplaarsen. 

- aktiviteit. 

- byzonderheden - afwijkingen in vorm en kleur. 
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Het merken 

De goudstreepsalamander is van nature in het bezit van 18 tenen. De binnenste 

teen van elke voet is klein en voor het merken ongeschikt. Wij merkten door 

van 14 tenen er twee of drie af te knippen en beschikten zo over 455 verschillende 

combinaties. Elke combinatie konden we in elk gebied van onderzoek gebruiken 

bij juvenielen en bij adulten. Het aantal combinaties bleek op den duur 

niet toereikend, maar kon bij de adulten verdubbeld worden door elke code 

nog eens te gebruiken bij een exepplaar dat op grond van geslacht en 

lengte van zijn codepartner te onderscheiden was. Ook nu nog overtroffen de 

vangsten de merkmogelijkheden in aantal en daarom hebben we bij enkele groepen 

salamanders, meestal afkomstig van een klein gebied, één teen geknipt, zodat 

we bij terugvangst nog wel een beeld kregen van verplaatsingen over een grotere 

afstand. Overigens waren deze exemplaren vaak ook nog binnen de groep te 

herkennen. De salamanders die we aan het eind van het onderzoek vingen hebben 

we niet gemerkt. 

De vangst van niet-gemerkte salamanders geeft informatie over biotoop, 

jaarcyclus, voortplantingsgedrag  etc.  De vangst van gemerkte exemplaren geeft 

daarboven informatie over groei, verplaatsingen, populatiegrootte  etc.  

1.4. Fouten en verstoring 

Onnauwkeurigheden bij de lengtemeting. 

De standaardfout, gebaseerd op 108 terugvangsten binnen een etmaal, bedraagt bij 

meting van de romplengte .71  Ilan  en bij meting van de totale lengte 3.58 mm. 

Onnauwkeurigheden bij de plaatsbepaling. 

Omdat de merktekens zich direkt langs de beek bevinden zijn de plaatsbepalingen 

op grotere afstand van de beek minder nauwkeurig. 

Fouten bij de geslachtsbepaling. 

De salamanders bleken bij terugvangst in 5.3 % van de gevallen foutief ge  sexed.  

De fouten hebben we vooral in het voorjaar gemaakt (-babel 1). Deze tabel geeft 

gelijk een indruk van de cyclus in de ontwikkeling van de uitwendige geslachts-

kenmerken. 

mrt apr mei jul aug sep okt nov totaal  

aantal terugvangsten uit de maand 29 65 72 5 142 135 170 195 38 851 

aantal foutieve geslachtsbepalingen 4 7 5 0 10 3 8 5 3 45 

foutieve geslachtinppalingen 	(percentage) 13.8 % 10.8 % 6.9 % 7.0 % 2.2 % 4.7 % 2.6 % 7.9 5.3 It 

tabel I. Fbutieve geelabbtebepalingen. 
De salamanders zijn in 5.3 	van de gevallen foutief poi:gazed. 



-15- 

Fouten bij het merken 

In de loop van het onderzoek bleek dat afgeknipte tenen soms weer langzaam 

aangroeiden. Pas in oktober 1978 gaf deze regeneratie echt problemen maar 

een gemerkte salamander was ook toen nog als zodanig herkenbaar. Teenvergroei-

ingen en andere afwijkingen hebben we benut bij de codering. In 1977 was 3.1 % 

van de terugvangsten niet te plaatsen en na een jaar was dat opgelopen tot 

20.5 % (tabel 2). Hoewel de gebieden  Serra  de  Santa  Justa en Minas de  Santa  
Justa aan elkaar grenzen is het onwaarschijnlijk dat de salamanders van deze 

populaties zich velmengen; de codering is niet verstoord. 
Verstoring 

Om overdag adulte salamanders te vinden is het nodig stenen te keren en 

dergelijke. De verstorende invloed hiertan bleek groot. Vrijwel vanaf het 

begin hebben we daarom voornamelijk 's nachts gewerkt. Door 's nachts op 

zoek te gaan naar aktieve salamanders waren we verzekerd van een correcter 

genomen steekproef en kregen we een indruk van de aktiviteit. Waarschijnlijk 

voornamelijk als gevolg van ons veldwerk is het aantal staartbreuken 

bij de adulten toegenomen. Het aantal staartbreuken bij de juvenielen, 

die meer overdag aktief zijn, is niet significant toegenomen (tabel 3). 

Terugvangsten en de vangstaantallen wijzen er op dat de overige verstoring 
niet ingrijpend is. 

aantal terugvangsten (gaterkt in 1977) 

aantal onherkenbare teenooderingen 

onherkenbare teenooderingen (percentage) 

Salto de Sousa _Serra de Santa Justa Minas de Santa Justa 

	

1977 	1978 	1977 	1978 	1977 	1978 

	

80 	10 	351 	38 	282 	79 

	

3 	2 	13 	11 	 9 	13 

	

3.8 % 	20.0 	% 	3.7 % 	28.9 	% 	2.4 % 	16.5 %  

totaal 

	

1977 	1978 

	

813 	127 

	

25 	26 

	

3.1 % 	20.5 	% 

 

tabel 2. Niet terug te herkennen coderingen. 
Het aantal onherkenbare coderingen is van 1977 op 1978 toegenomen van 3.1 % tot 20.5 %. 

met staartbreuk 

13 (19.7 %) 

64 (21.6 %) 

77 (21.3 %)  

zonder  staarthreuk 

53 (80.3 %) 

232 (78.4 %) 

285 (78.7 %) 

obi= .1 

p > .05  

net staartbreuk 

93 (10.2 %) 

503 (16.9 %) 

596 (15.4 %)  

zonder staartbreuk 

815 (89.8 %) 

2468 (83.1 %) 

3283 (84.6 %) 

23.5 

•p 	‹..001 

begin van het onderzoek 

later in het onderzoek 

totaal 

juveniele salamanders adulte salamanders 

tabel 3. Het aantal staartbreuken aan het begin van het onderzoek - net inbegrip van de waarnentingen in 1978 
( Salto de  Sousa  t/m 20 april 1977, maart en oktober 1978;  Serra  de  Santa  Justa t/m 12 april 1977, 
smart en oktohi.r 1978; Minas de  Santa  Justa t/m 21 mei 1977, oktober 1978) en later in het onderzoek. 2 Tbets:  chi  -2x2. 
De toen aine Van  hat  aantal ataartbreuken onder juveniele salamanders is niet significant. De  Wane!~  van  hat  aantal ataartbreuken onder adulte salamanders ia naar we aannemen voornamelijk  hat  gevolg  oar: one  veldberk. 
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2. Terreinbeschrijvingen en overzicht van de vangsten 

2.1.  Douro  Litoral 

Ten oosten van Porto en ten noorden van de  Douro  ligt de bergketen die is 

opgebouwd uit de in vorm op elkaar gelijkende bergruggen  Serra  de  Santa  Justa,  

Serra  de Pias,  Serra  do Castical,  Serra  de  Santa  Ina en  Serra  do A9ores 

met toppen tussen de 300 en 400 meter. De hellingen zijn opgebouwd uit leisteen. 

Het gebergte wordt doorsneden door de  Ferreira  en de  Sousa.  

De streek is gekenmerkt door een gematigd maritiem klimaat met droge zomers. 

De provincie  Douro  Litoral is dicht bevolkt maar in het gebergte zijn alleen 

de vruchtbare plaatsen aan de rivier bewoond, het dorp Aguiar de  Sousa  en 

de gehuchten Couce en Senande. 

22. Salto de  Sousa  

2.2.1. Terreinbeschrijving 

De rivier de  Sousa  baant zich via het ravijn Salto een weg tussen de gebergten  

Serra  de Pias en  Serra  de  Santa  Ina. De Saltobeek stroomt hier, vanaf  Serra  

de Pias, in de  Sousa.  De bovenloop van de beek heeft klein verval. De laatste 

bijna 300 meter stroomt de beek met groter verval (18m/100m) door een nauw dal 

met steile wanden. Het deel van de beek dat we hebben gekozen voor het onderzoek 

loopt vanaf weg N 319-2 (de weg naar Aguiar de  Sousa)  tot aan het pad naar het 

ravijn, is 205 meter lang, telt dus 41 trajecten, en omvat een klein deel van 

de bovenloop van de beek, een waterval en een groot deel van de benedenloop. 

De waterval is het gevolg van een geologische breuk. Deze breuk loopt ongeveer 

noord-zuid, wijkt langzaam van de rechteroever van de beek en veroorzaakt een 

steile, ten dele loodrechte helling. Daardoor zijn veel grote en kleine steen-

brokken langs de beneden2oop van de beek terechtgekomen. 

De bovenloop heeft een droogtevegetatie : grassen, heide, brem. Tussen weg en 

waterval is de bovenloop bebost met eucalyptus. De benedenloop is bebost met 

eucalyptus, naaldbomen en rámosa. De ondergroei bestaat voor een groot deel 

uit koningsvaren, dubbelloofvaren en vingerhoedskruid. In de bovenloop stroomt 

de beek regelmatig, bijna zonder poeltjes en watervalletjes. In de benedenloop 

wisselen stroomversnellingen, poeltjes en watervalletjes elkaar af. 

Voor het onderzoek zijn verder nog van belang de beekoverspanning van de weg 

naar Aguiar de  Sousa  en twee mijngangen. De beekoverspanning bestaat uit 

een stenen dam waarin voor de beek een tunnel is uitgespaard (2m x  an  x 26m). 

De mijnen stammen waarschijnlijk uit de tweede wereldoorlog toen wolframerts • 

veel opbracht. De 'Salto bovenste mijn' heeft een lengte van 10 m, er staat 

meestal wat water in. In de mijn en naar de beek toe ligt nog een puinwaaier. 
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De 'Salto onderste mijn' heeft een lengte van 65 m. Het hele jaar druppelt er 

water uit de plafonds. In de loop van de tijd heeft dit water dikke lagen oker 

(ijzeroxide, oer) afgezet. 

Het gebied dat op Saltobeek afwatert is klein, de beek is niet permanent al 

blijft in sommige pueltjes van de beek het jaar door wat water staan. Hevige 

regen doet de beek ver buiten zijn oevers treden en dan spoelt alle blad- en 

takafval en de oker weg. Als de regen niet aanhoudt staat de beek snel weer droog. 

2.2.2. Overzicht van de vangsten. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vangsten langs Saltobeek. 

datwu Tunnetjes vrouvtjrs juvenie1pn tol 10 

= 	31 maart, 	1 	+ 6 april Saltobeek 17 7 0 24 

18 * 20 april Saltobeek 6 	(1) 10 3 19 	01 

= 	2- 3 mei Saltobeek 8 10 0 18 

16 - 18 mei Saltobeek 19 	(1) 15 	(3) 0 34 	(4) 

22 mei Salto Onderste Mijn 1 0 2 

11 	- 13 juli Saltobeek 11 	(3) 16 	(4) 0 27 	(7) 

11 	juli Salto Onderste Mijn 0 2 0 2 

1 - 2 au7ustus Saltobeek 0 0 0 0 

3 + 6 augustus Salto Onderste Mijn 5 	(1) 1 	(1) 0 6 	(2) 

15 + 19 - 20 augustus Saltobeek 18 	(4) 8 	(1) 1 27 	(5) 

15 augustus Salto Bovenste Mijn 10 8 	(1) 1 19 	(1) 

19 augustus Salto Bovenste Mijn 8 	(4) 5 	(1) 0 13 	(5) 

= 	31 augustus - 2 september Saltobeek 3 2 	(1) 0 5 	(1) 

1 september Salto Onderste Mijn 2 1 	(1) 0 3 	(1) 

1 september Salto Bovenste Mijn 1 1 	(1) 0 2 	(1) 

14 - 15 september Saltobeek 0 1 0 1 

14 september Salto Bovenste Mijn 2 2 	(1) 0 4 	(1) 

= 	24 - 25 september Saltobeek 26 	(9) 29 	(2) 2 57 	(11) 

24 september Salto Onderste Mijn 2 2 1 5 

24 september Salto Bovenste Mijn 1 2 0 3 

= 	8 - 10 oktober Saltobeek 21 	(4) 29 	(4) 0 50 	(8) 

9 - 10 oktober tunnel 12 	(1) 1 0 13 	(1) 

3 oktober Salto Onderste Mijn 1 0 0 1 

3 oktober salto Bovenste Mijn 1 0 0 

= 	21 - 23 oktober Saltobeek 23 	(1) 21 	(6) 0 44 	(7) 

21 - 24 oktober tunnel 10 	(1) 2 0 12 	(1) 

24 oktober Salto Onderste Mijn 1 	(1) 0 0 1 	(1) 

24 oktober Salto Bovenste Mijn 0 0 1 

4 - 8 november Saltobeek 7 	(3) 17 	(4) 0 24 	(7) 

4 - 7 november tunnel 6 	(3) 2 	(1) 0 8 	(4) 

26 - 27 november Saltobeek 17 	(10) 8 	(I) 26 	(11) 

26 - 27 november tunnel 2 1 0 3 

11 + 13 - 14 maart 1978 Saltobeek 8 	(2) 2 0 10 	(2) 

9 - 11 oktober 1978 Saltobeek 27 	(4) 24 0 51 	(4) 
9 - 11 + 24 oktober 1976 tunnel 24 	(3) 12 	(I) 0 36 	(4) 

4 oktober 1978 Salto Onderste Mijn 0 2 0 2 

tabel 4. Een overzicht van de vangsten en de terugvangsten langs Saltobeek. net  aantal terugvangsten 
staat tussen haakjes. Mot en met 20 april hebbenke  macaw  gekerkt, de overige burin 's nachts. 
Tijdens de bezoeken op 15 + 19 - 20 augustus, 14 - 15 september,  an  26 - 27  number  hebben  kw  
alleen de benedkmaoop doorzocht, op 11 + 13 -14 maart 1978 volstonden we met  ern  steekproef. 
De beide mijnen en de tunnel zijn regelnatig doorzocht,  mass  zonder salamanders te vangen en dan 
niet opgenomen in de tabel. 
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2.3.  Serra  de  Santa  Jdsta 

2.3.1. Terreinbeschrijving 

De rivier de  Ferreira  scheidt het 'gebergte  Serra  de  Santa  Justa van  Serra  
de Pias en  Serra  do Castical. De Ribeira da Silveirinha stroomt in het dal 
van  Santa  Justa en  Alto  do Laranjal en mondt na vier kilometer uit in de  
Ferreira.  De beek ontspringt uit een bronnetje en wordt ook gevoed door een 
groot aantal zijbeken.. Ter hoogte van het bronnetje liggen enkele wijnakkers. 

De hellingen rondom zijn licht bebost met eucalyptus en naaldbomen. 

De bebossing langs de bovenloop loopt door tot op een beekoverspanning die 

is opgetrokken uit brokken leisteen. De overspanning is 32 m lang, 30 m breed 

en 8 m hoog. In deze 'dam' is voor de beek een tunnel, de 'damgang' uitgespaard. 

Stroomafwaarts, aan de voet van de dam, ligt de 'waspoel', een met leisteen 

afgezette verbreding van de beek. Het gebied van onderzoek omvat de dam, 

de waspoel en aansluitend 190 m van de beek. De beek bestaat uit stroom-
versnellingen, watervalletjes en poeltjes. Het verval is 13m/100m. Verder 

is de keus gevallen op de 'hellingbeek' die 900 m vanaf het bronnetje in 

de Silveirinha uiLmundt. De Hellingbeek heeft groot verval (32m/100m). 

Op de hellingen van het gebergte van  Santa  Justa ligt het gesteente, dat 

Overal aaneengesloten is aan het oppervlak, er is weinig bodemvorming. 

Steenbrokken,afkomstig van de toppen, liggen verspreid over de hellingen 

en liggen verzameld in de beekloop. Waar water ontbreekt zijn de hellingen 

begroeid met droogtevegetatie (grassen, verfbrem, stekelbrem). De beekloop 

is in een smalle strook dicht bebost met eucalyptus, mimosa en langs de 

benedenloop ook eik. De ondergroei is meest dicht en bestaat uit braam, 

koningsvaren, dubbelloofvaren, vingerhoedskruid en opslag van mimosa en 

eucalyptus. Met het groter worden van de beek loopt de strook van bebossing 

breder uit. De Silveirinha valt in het algemeen niet droog. De Hellingbeek 

is eigenlijk alleen maar een regenwatergeul. 

-1; 	2.3.2. Overzicht van de vangsten 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de vangsten. 

+Riebira da Silveirinha = kleine beek net bramen;  oak  wel  Rego  de Poco = stracryje van de  bron 

linkerpagina : 

figuur 6. (boven) Het gebergte  Serra  de  Santa  Justa en het dal van de Silveirinha. 
figuur 7. (links) De dam. 

figuur 8. (rechts) De Hellingbeek. 



datum  mannetjes vrouwtjes juvenielen totaal 

= 26 + 27 maart Silveirinha 21 36 17 74 

27 maart dam 2 0 0 2 

= 1 - 3 + 5 april Silveirinha 21 (3) 32 (1) 17 (1) 70 	(5) 

2 april dam 4 6 (1) 0 10 	(1) 

= 14 + 20 - 21 +24 april Silveirinha 7 (2) 10 (1) 20 (1) 37 	(4) 

14 + 24 april dam 3 (1) 2 0 5 	(1) 

= 1 + 3 - 6 mei Silveirinha 28 (2) 22 10 60 	(2) 

5 - 6 mei dam 5 3 (1) 2 10 	(1) 

= 15 + 17 - 21 mei Silveirinha 20 (4) 30 (5) 8 58 	(9) 

17 - 19 mei dam 4 (1) 2 0 6 	(1) 

= 6 - 11 juli Silveirinha 14 (3) 10 (2) 28 (5) 52 	(10) 

8 - 11 + 15 juli dam 35 (6) 45 (8) 3 83 	(14) 

23 juli dam 6 (1) 13 (3) 2 21 	(4) 

= 27 - 31 juli Silveirina 8 (4) 15 (7) 29 (1) 52 	(12) 

27 - 31 juli dam 19 (8) 11 (4) 6 (2) 36 	(14) 

= 5 + 9 - 11 augustus Silveirinha 2 (1) 4 (1) 7 (1) 13 	(3) 

5 - 11 augustus dam 15 (6) 11 (1) 1 27 	(7) 

16 - 20 augustus dam 60 (13) 41 (7) 14 (2) 115 	(22) 

= 24 - 28 augustus Silveirinha 6 (1) 8 (4) 15 (4) 29 	(9) 

24 - 28 augustus dam 30 (9) 18 (3) 4 (1) 52 	(13) 

= 8 - 13 september Silveirinha 0 3 (1) 18 21 	(1) 

8 - 13 september dam 12 (5) 7 (1) 1 (1) 20 	(7) 

= 17 - 18 september Silveirinha 4 (2) 3 (1) 2 (1) 9 	(4) 

17 - 18 september dam 36 (9) 26 (8) 2 (1) 64 	(18) 

= 22 - 26 september Silveirinha 12 (6) 10 (1) 23 (7) 45 	(14) 

22 - 26 september dam 73 (17) 53 (14) 6 (1) 132 	',32) 

1 oktober dam 7 (1) 3 (1) 1 11 	(2) 

= 6 - 8 oktober Silveirinha 13 (3) 23 (6) 2 38 	(9) 

5 - 8 oktober dam 59 (18) 52 (8) 2 (1) 113 	(27) 

=14 - 20 oktober Silveirinha 34 (11) 21 (6) 10 (2) 65 	(19) 

14 - 20 oktober dam 29 (10) 11 (7) 0 40 	(17) 

= 29 oktober - 2 november Silveirinha 23 (10) 34 (13) 6 (1) 63 	(24) 

29 oktober - 2 november dam 10 (3) 1 0 11 	(3) 

=15 - 18 novernber Silveirinha 21 (8) 22 (9) 8 (4) 51 	(21) 

15 - 17 revember dam 5 (2) 10 0 15 	(2) 

= 20 - 21 + 25 november Silveirinha 9 (5) 3 (1) 2 14 	(6) 

20 - 22 + 25 november dam 7 (2) 6 (3) 0 13 	(5) 

=12 - 13 maart 1978 Silveirinha 14 (5) 10 (4) 1 25 	(9) 

12 - 13 maart 1978 dam 1 1 0 2 

= 5 + 7 oktober 1978 Silveirinha 2 0 20 22 

7 - 13 oktober dam 54 (10) 129 (19) 0 183 	(29) 

= 28 maart+ 1 april Hellingbeek 15 16 3 34 
= 11 + 12 april Hellingbeek 10 (2) 7 4 21 	(2) 
= 30 april Bellingbeek 9 (1) 3 1 13 	(1) 
= 20 mei Hellingbeek 1 5 (1) 1 7 	(1) 
= 18 + 19 oktober Hrllingbeek 9 6 3 18 
= 31 oktober Hellingbeek 2 (1) 2 0 4 	(1) 
= 4 + 7 november Hellingbeek 6 4 (1) 0 10 	(1) 
= 17 november Hellingbeek 2 (1) 5 (1) 2 9 	(2) 

tahol 5. Een overzicht van de vangsten en de terugvangsten langs Ribeira da Silveirinha en de Hellingteek. 

Het aantal terugvangsten staat tussen haakjes. TOt en met 24 april hebben we overdag gewerkt, 

de overige keren 's nachts. Tijdens de bezoeken in 1978 volstonden we langs de Silveirinha 
met een steekproef. 



X., 

-21- 

2.4. Minas de Santa Justa 

2.4.1. Terreinbeschrijving 

De Minabeek stroomt vanaf de oostelijke hellingen van het gebergte van  Santa  
Justa in de Rio Simáo. Aan de benedenloop zijn twee diepe mijngangen gegraven 

met de ingangen vlak aan de beek. Het pad evenwijdig aan de Simlo kruist 

de Minabeek. Een muur van losse stenen verstevigt het pad en voint een kom rond 

de ingang van de 'onderste mijn'. De ingang van de Onderste Mijn ligt op 90 m 

van de Simáo en 205 m van de 'bovenste mijn'. Even hoger op de helling dan 

de ingang van de Bovenste Mijn bevindt zich een bron. Vanaf deze bron is de 

beek permanent. Behalve in de mijnen speelt het onderzoek zich af langs 

16 trajecten (80 n) vanaf het pad stroomopwaarts. De beek heeft hier de oevers 

tot op het gesteente blootgespueld, elders rijkt droogtevegetatie tot aan de beek. 

De hellingen zijn licht bebost met naaldbos en eucalyptus. 

2.4.2. Overzicht van de vangsten 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de vangsten. 



datton_ ronnetjes vrouwtjes juvenielen totaal 

24 oktober 40 (18) 15 (2) 0 55 (20) 

3 november 26 (19) 10 (1) 0 36 (20) 

9 november 17 (11) 6 0 23 (11) 

16 november 4 (1) 2 0 6 (1) 

22 november 3 (1) 2 (1) 0 5 (2) 

4 oktober 1978 10 (4) 0 0 10 (4) 

8 oktober 1978 8 (3) 9 (3) 0 17 (6) 

13 oktober 1978 43 (14) 20 (4) 0 63 (18) 

21 + 26 oktober 1978 13 (6) 3 (1) 0 16 (7) 

13 juli Minabeek 0 1 0 4  1 

13 juli ingang Onderste Mijn 1 0 0 1 

3 augustus Minabeek 0 0 1 1 

21 + 23 augustus Minabeek 2 4 9 15 

21 + 23 augustus ingang Onderste Mijn 3 (1) 1 0 4 (1) 

4 - 7 september Minabeek 3 2 (1) 7 12 (1) 

4 - 7 september ingang Onderste Mijn 2 3 (1) 0 5 (1) 

19 - 22 september Minabeek 5 (1) 8 (1) 3 16 (2) 

19 - 22 september ingang Onderste Mijn 29 (1) 6 3 38 (1) 

2 - 3 oktober Minabeek 2 1 4 7 

2 - 3 oktober ingang Onderste Mijn 2 0 0 2 

12 - 13 oktober Minabeek 5 (3) 9 (2) 9 23 (5) 

12 - 13 oktober ingang Onderste Mijn 15 (3) 5 1 21 (3)  

20 - 21 oktober Minabeek 3 (1) 5 (1) 2 10 (2) 

20 - 21 oktober ingang Onderste Mijn 9 (2) 6 (2) 0 15 (4) 

2 - 3 november Minibeek 7 5 (2) 3 15 (2) 

2 - 3 november ingang Onderste Mijn 15 (9) 5 1 21 (9) 

8 - 9 november Minabeek 4 3 (1) 1 8 (1) 
8 - 9 november ingang Onderste Mijn 5 (1) 0 0 5 (1) 
18- 19 november Minabeek 3 (3) 3 (1) 2 (1) 8 (5) 
18 - 19 november ingang Onderste Mijn 4 (1) 1 (1) 2 7 (2)  

ta)- el ( . Een overzicht van de vangsten en de terugvangsten in de mijnen van  Santa  Justa en langs 

de )1inabeek. Het aantal terugvangsten staat tussen haakjes. De mijnen werden overdag bezocht, 

de Minaheek en de twee trajecten bij de ingang van de Onderste Mijn 's nachts. Tijdens 

de bezoeken op 2 - 3 oktober  on  21 + 26 oktober 1978 volstonden we met een steekproef. 

datum nkuunetjes vrouwtjes juvenielen totaal 

5 + 18 mei Onderste Mijn 4 4 0 8 

21 mei 7 	(1) 4 	(2) 0 11 	(3) 

22 mei 6 	(1) 5 	(3) 0 11 	(4) 

1 juli 24 	(1) 37 0 61 	(1) 

13 + 14 juli 22 	(5) 52 	(22) 0 74 	(27) 

1 augustus 12 	(4) 20 	(4) o 32 	(8) 

13 + 14 augustus 35 	(13) 35 	(13) 0 70 	(26) 

22 + 23 + 28 augustus 21 	(8) 16 	(6) 0 37 	(14) 

5 - 7 september 32 	(10) 9 	(3) 0 41 	(13) 

20 september 63 	(8) 37 	(3) 0 100 	(11) 

30 september + 1 oktober 62 	(18) 33 	(11) 0 95 (29) 

14 oktnbpr 44 	(12) 18 	(1) 0 62 	(13) 

23 + 24 oktober 40 	(22) 26 	(4) 0 66 	(26) 

6 november 28 	(14) 28 (8) 0 56 	(22) 

13 + 14 november 23 	(14) 15 	(5) 0 38 	(19) 

.22 november 3 	(2) 5(2) 0 8(4) 

5 oktober 1978 68 	(14) 45 	(4) 0 113 	(18) 

8 oktober 1978 9 	(2) 17 0 26 	(2) 

22 oktober 157P 88 (20) 28 	(4) 0 116 	(24)  

6 april Bovenste Mijn i 0 0 1 

5 nei 2 0 0 2 

18 nei 0 1 1 2 

21 'lei 4 0 0 4 

29 juni 6 	(1) 5 0 11 	(1) 
5 juli 1 	(1) 1 0 2 	(1) 
14 juli 2 	(1) 2 0 4 	(1) 
2 augustus 3 	(2) 4 0 7 	(2) 
13 augustus 2 9 3 14 
23 augustus 12 	(1) 7 19 	(1) 
28 augustus 5 	(2) 5 	(3) 0 10 	(5) 
4 - 7 september 4 5 0 9 
19 septerrber 51 	(6) 27 	(1) 0 78 	(10) 

21 - 22 septedber 9 	(2) 2 	(1) 0 11 	(3) 

I oktober 26 	(14) 5 	(1) 0 31 	(15) 

11 oktober 59 	(12) 12 	(2) 0 71 	(14) 

14 oktober 28 	(14) 7 	(1) 0 35 	(15) 
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3. Biotoop en aktiviteit 

3.1. Jaarritme 

In het natte voorjaar zijn veel salamanders aktief en zijn de vangsten groot, 

in de droge zomer blijven de meeste salamanders in hun schuilplaatsen en de 

vangsten zijn dan klein, behalve als het regent. Met de regen in de herfst 

neemt de aktiviteit weer toe. De aktiviteit van volwassen goudstreepsalamanders 

wordt in hoge mate bepaald door de neerslag. De temperatuur speelt indirékt een 

rol. Hoge temperaturen vallen in de periode van droogte. De dalende temperatuur 

in de herfst gaat samen met het einde van de voortplantingsaktiviteit en met 

een afname van de vangsten (figuur 10). 

Het is wat betreft de goudstreepsalamander juister te spreken van een periode 

van zomerrust dan van een - lethargische - zomerslaap want een uitgegraven 

salamander is in staat direkt te vluchten. De schuilplaatsen in de zomer zijn 

diepe schuilplaatsen. Diepe schuilplaatsen beperken het vochtverlies ten gevolge 

van verdamping. Vermoedelijk is er in de winter sprake van een laag aktiviteits-

niveau en niet van een - lethargische - winterslaap want ook bij lage temperaturen, 

enkele graden boven nul, zijn er salamanders aktief. 

Een verband tussen neerslag, temperatuur en aktiviteit is bij de juvenielen niet 

te constateren. De juveniele salamanders zijn vaak overdag aktief in de natte 

en vochtige delen van de oeverzone van de beek, soms zelfs in de felle zon. 

Het aantal vangsten van juvenielen wordt meer bepaald door metamorfose in de zomer 

en dispersie in het najaar. 

3.2. Salto de  Sousa  

3.2.1. Biotoopkeuze langs Saltobeek 

In figuur 11 zijn de vangsten langs Saltobeek uitgezet per traject. De benedenloop 

is rijker dan de bovenloop. De bovenloop is vlak en bebost, het gesteente aaneen- 

gesloten. De humuslaag met wat keien biedt niet veel schuilplaatsen en droogt in 

de zomer sterk uit.  Aileen  in de natte tijd vingen we aan de bovenloop salamanders. 

Rijke vindplaatsen langs de benedenloop zijn een wal van keien en keileem, 

afgesleten door de beek (traject 43 t/m 46, rechteroever) en een watervalletje, 

zijdelings omsloten door steil afgesleten aarden wanden en diep ingeslepen spleten 

(traject 26 t/m 28, beide oevers). De salamanders hebben bij de keuze van hun biotoop 

een voorkeur voor de oeverzone van de beek (figuur 13). De schuilplaatsen dicht 

bij de beek blijven het langst vochtig. 

De biotoopkeuze langs Saltobeek hangt nauw samen met de loop van de beek, met 

de droogte van de bodem, met het aantal en de kwaliteit van de schuilplaatsen, 

dus met de waterhuishouding en de structuur van de bodem. 
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figuur 10. bantallen gevangen goudstreepsalananders; boven : juvenielen, midden : 

adulten; 41= Saltobeek (42 trajecten, 0= alleen de benedenloop van 

de beek doorzocht) MI= Ribeira da Silveirinhn (38 trajecten), 

= inabeek (16 trajecten), x = waargenomen paringen. 

Neerslaq (er etmaal in millimeters (micklen) en maximum-  on  minimumtemperatuur per 

etmaal in graden Celcius (onder). Waarnemingen: Instituto Geofisico da Universidade 

do Porhn (Observat6rio da  Serra  do Pilar),  Vila  Nova de Gala. 

De neerslag is sterk van invloed op de aktiviteit van de votwaosen salamanders. 
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3.2.2. Honkvast gedrag en migratiegedrag 

Gemerkte en weer teruggevangen salamanders geven ons een beeld van hun ve 	plaatsings- 

aktiviteit. Velplaatsingen over een kleine afstand zijn waarschijnlijk het gevolg 

Van fourageren. Hoewel fourageren over een grotere afstand ook wel voor zal komen 

blijken de meeste velplaatsingen over een grotere afstand gepaard te gaan aan het 

in gebruik nemen van een andere schuilplaats ('Imigreren1 ). Salamanders die zich 

meer dan 10 meter veLplaats hebben beschouwen we als migranten (figuur 15). Deze 

definitie gebruiken we ook in de andere gebieden. 

Het fourageren van salamanders vindt in het algemeen plaats in een klein gebied 

en gaat gepaard met verplaatsingen in de lengterichting van de beek, maar evenzo 

met verplaatsingen in de richting loodrecht op de beek (figuur 14). Fourageren 

is blijkbaar weinig afhankelijk van de loop van de beek. Dat is op het eerste 

gezicht een verrassende conclusie omdat de salamanders zich bij de keuze van 

hun schuilplaats afhankelijk tonen van de beek. De (fourageer)aktiviteit hangt 

echter niet samen met de vochtigheid in de bodem, maar met de vochtigheid e5p 

de bodem, dus met de neerslag. 

Een aantal salamanders hebben we, met tussenposen tot acht maanden, op de plaats 

van merken teruggevangen. Deze salamanders zijn honkvast en beschikken blijkbaar 

over een prima schuilplaats. Er zijn ook salamanders die tijdelijk honkvast zijn 

en later migreren. Migraties vinden voornamelijk plaats in de lengterichting 

van de beek. De migraties langs Saltobeek zijn als volgt te groeperen (figuur 12): 

groep 1. Twee salamanders, begin april nog hoog op de helling, zijn in het begin 

van de zomer, met het uitdrogen van de helling, naar de beek toe getrokken. 

De kans op zulke terugvangsten is klein omdat we in het voorjaar nog maar 

weinig salamanders hebben gemerkt. Juist in het voorjaar huisden salamanders 

ook verder van de beek af (figuur 13). 

groep 2. Twee salamanders zijn in de zomer van grote afstand tot in de Salto 

Onderste Mijn getrokken. Hieruit, en uit het aantal zomerse vangsten in Salto 

Onderste Mijn concluderen we dat de mijn in de zomer als schuilplaats werd 

gebruikt. Overigens is de mijn daar niet erg geschikt voor omdat er een halve 

meter hoog water in staat. Vlak voor de kruising van de mijngangen steekt een 

steenhoop boven water uit en daar verscholen zich de salamanders. De salamanders 

hebben de mijn in de nazomer weer verlaten. 

groep 3. De aarden wal aan de rechteroever van de beek van traject 43 t/m 46 werd 

als zomerschuilplaats gebruikt, maar het jaar door was dit een rijke vindplaats. 
In het najaar verliet een aantal salamanders de mijn, 

groep 4. In het najaar hebben zich een aantal salamanders verzameld in de beekloop 

bij het watervalletje van trajecht 26. Het najaar is de voortplantingstijd en 

deze plek was ontmoetingsplaats en paalplaats. De salamanders zijn hier 

beschut door diep uitgesleten wanden bij de waterval en stroomafwaarts door 

grote rotsblokken_ 
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groep 5. In het najaar hebben zich veel salamanders in de tunnel verzameld. 

De tunnel biedt bescherming en fungeerde als onUieetingsplaats en paarplaats. 

In 1978 vonden de migraties naar de tunnel plaats met de eerste regen, tussen 

7 en 10-11 oktober. 

figuur 11, Salto de  Sousa.  Verdeling van adulte salamanders langs Saltobeek. Zwart = juli,auqustus  on  septeriber, n =114; 
1 wit =  voor- en najaar, n =296. _ 

Traject 43 fim 4C (aarden wal, rechteroever) en traject 26 t/m 28 (watervalletje, beide oevers) zijn rijke 
vindplaatsen. De benedenloop is rijker dan de bovenloop. Aan de bovenloop hebben we alleen in het voor-

en najaar salamanders gevangen. 
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figuur 12, Salto de  Sousa. Migration  langs Salkoleek In = 35). 

De migraties naar de beek toe, van salamanders die hoog pp de helling huisden (groep 1) hebben 
plaatsgevonden met het naderen van de zomer, het uitdrogen van de helling. ZW Salto Ondérote 14ijn en 
de aarden wal fungeerden voor een aantal salamanders als schuilplaats in de somer (groep 2 4 3). 
De migraties naar de tunnel en naar het gebied bij het watervalletje vonden plaats in de paartijd 
(groep 1 & 5). De tunnel en het gebied bij het watervalletje fungeerden  ale  paarplaats. 
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De salamanders langs de bovenloop, daar drogen de schuilplaatsen uit, moeten wel 

in de zomer stroomafwaarts gemigreerd zijn. We hebben maar een van deze exemplaren 

teruggevangen. De Salto Bovenste Mijn werd in 1977 als zomerschuilplaats gebruikt 

en salamanders hebben er eitjes afgezet. Van de 43 salamanders hier gemerkt hebben 

we er maar een buiten de mijn teruggevangen. In 1978 was de mijn te droog om als 

schuilplaats te dienen. Een klein aantal salamanders liet zich verspreid langs 

de beek terugvangen. 

Samenvattend: met het uitdrogen van de hellingen trokken de salamanders naar 

de beek toe, de beide mijnen en de aarden wal waren in gebruik als zomerschuil-

plaats, de beekloop bij het watervalletje en de tunnel fungeerden als ontmoetings-

plaats en als paarplaats; de grote verplaatsingen werden waarschijnlijk snel 

uitgevoerd en hadden meestal een zeker doel. 
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. figuur 13, links 

Salto de  Sousa.  Afstand tot Saltobeek van adulte salamanders. Wit = voorjaar (maart,april,wei; n = 102), grijs = zomer 

(juli,augustus,sgptember; n = 114), zwart = najaar (oktober,november; n = 194). 
De salananders vertonen bij de keuze van hun biotoop, in het voorjaar maar sterker nog in de zomer en het najaar, een 

voorkeur vocr de oeverzone van de beek. 

figuur 14, reehts 

Salto de  Sousa.  Fouragerende salamanders (adulten, n= 50), punten van terugvangst ten opzidhte van het punt van merken 

(= ordinaat 0,0); • = verplaatsing stroomppwaarts, I= verplaatsing stroomafwaarts. 
Het fourageren van de salamanders vindt in het algemeen plaats in een klein gebied en gebeurt vrijwel onafhankelijk 

van de beek. 
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figuur 15, Salto de  Sousa, Serra  de  Santa  Justa. Waargenomen verplaatsingen van adulte salamanders in de gebieden 

Salto de  Sousa  (boven, n = 85) en  Serra  de  Santa  Justa (onder,met uitzondering van de vangsten binnen 

de dam, n = 211). 

Salamanders die 10 meter of minder dan 10 meter hebben afgelegd b€ houwen we ,110 'fouragerend', 

de salamanders die meer dan 10 meter hebben afgelegd beschouwen we a1:1 'migrerend'. 



3.2.3. Populatiedichtheid 

De terugvangsten stellen ons in staat een schatting te maken van de populatie- 

dichtheid. Omdat de nauwkeurigheid van een dergelijke schatting het grootst is 

bij grote steekproeven met veel terugvangsten volstaan we met de gegevens uit 

de herfst (tabel 7). Uit deze berekening blijkt dat langs de 41 trajecten van 

Saltobeek ongeveer 1200 salamanders huizen. De schatting komt te hoog uit omdat 

immigratie van salamanders en aanwas van de populatie zorgen voor een verdunning 

met betrekking tot het aantal gemerkte salamanders in de populatie. Bovendien 

is 'het aantal gemerkte salamanders aan het begin van het bezoek' (tabel 7). 

in werkelijkheid afgenomen door sterfte en door migratie naar buiten het gebied 

van onderzoek. Een gemiddelde populatiedichtheid van 4 a 5 salamanders per 

strekkende meter van de beekloop lijkt een redelijker schatting. 

giaturn 

aantal gemerkte salamanders aan het begin van het bezoek 

aantal gevangen salamanders 

aantal terugvangsten hieronder 

schatting van de populatiegrootte 

schatting van de bijbehorende standaardafwijking 

24-25 sep 8-11 okt 21-23 okt 4-8 nov 26-27 nov 

172 226 282 331 352 

65 65 58 32 29 

11 9 9 11 11 

1016 1632 1817 963 928 

279 505 557 235 220 

+-Abel  7 . Berekende schatting van het aantal adulte salamanders langs Saltobeek. Rékenmetode zie  Bailey  (1952). 

Langs het onderzochte deel van Saltobeek huizen ongeveer 1200 salamanders. 

3.3.  Serra  de  Santa  Justa 

3.3.1. Biotoopkeuze langs Ribeira da Silveirinha 

De beekloop van Ribeira da Silveirinha is eenvoudiger van opbouw dan de benedenloop 

van Saltobeek. Er zijn minder zwerfkeien, de bodemlaag is meestal dun of afwezig, 

het gesteente aaneengesloten. De vegetatie is vaak dicht maar al met al biedt 

de bodem weinig diepe schuilplaatsen. 

De salamanders zijn min of meer regelmatig langs de beek verspreid met pieken 

bij de trajecten 17, 26 en 36, stroomafwaarts van de watervalletjes bij traject 

15, 26 en 35. Zeker de manshoge aarden wal aan de linkeroever bij traject 26, 

uitgespoeld door een watervalletje en mogelijk ook de uitgespoelde oevers van 

traject 17 en 36 bieden veel schuilplaatsen en worden in de zomer door een beperkt 

aantal volwassen salamanders benut. Het biotoop van de juvenielen is, meer dan 

bij de adulten, de vochtige oeverzone maar in de zomer valt de verdeling van 

de adulte en juveniele salamanders langs de beek nogal samen (figuur 16 en 17). 

Bij traject 26/27 zorgen welletjes vanaf de waterval voor een brede vochtige 

oeverzone. 
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figuur 16,  Serra  de  Santa  Justa. Verdeling van juveniele  (hewn)  en adulte salamanders  (alder)  langs de Silveirinha. 

Zwart = juli, augustus en septenter (n = 122 resp. 99); wit = voor- en najaar (n = 121 resp. 456). 

De salamanders zijn min of meer regelmatig langs de beek verspreid met, vooral in de zomer, pieken bij 

de trajecten 17, 26 en 36. 

3.3.2. Biotoopkeuze langs de Hellingbeek. 

In het voor- en najaar hebben we langs de Hellingbeek, tot 150 meter van de 

Silveirinha salamanders gevangen, aan het water, verder van de beek en in 

het muurtje dat het pad langs de helling van  Santa  Justa verstevigt. De dunne 

bodemlaag en ook de beek zijn in de zomer uitgedroogd. De salamanders zijn 

in de zomer afwezig. Alleen als de omgeving voldoende vochtig is kiezen de 

de salamanders biotoop op grote afstand van de Silveirinha. 

3.3.3. Honkvast gedrag en migratiegedraq 

Als langs Saltobeek gebeurt het fourageren van de salamanders langs de Silveirinha 

in het algemeen in een klein gebied en onafhankelijk van de loop van de beek 

(figuur 18). Het fourageergebied van juveniele salamanders is kleiner dan het 

fourageergebied van adulte salamanders. Tenminste een aantal salaManders langs 

de Silveirinha is honicvast. Nog in maart 1978 hebben we exemplaren teruggevangen 

op de plaats van merken. Als we salamanders proberen te vangen die hun holletje 

net verlaten blijkt dat ze hun direkte omgeving goed kennen. 



meter 

richting l000iech1 op de beek 

I 

richting evenwijdig aan de  beck  

14  to [LI 
>75 12 	13 

meter 

8- 

7 

meter 

lID 

-30- 

iicemploodrece-4debeek 

8- 

€ 

5 

4- 

3- 

2 

r4
I 	 1  

8 	9 	10 	11 	12 	13 	I  15 i 	>15 
meer 

42_ 

richting evenwijdig ean de  bee  

figuur 17 (links)  
Serra  de  Santa  Justa. Afstand tot de Silveirinha van juveniele (lomen) en adulte salamanders (onder). 
Wit = voorjaar (maart, april, mei; n = 73 resp. 251), grijs =  wrier  (juli, augustus, september: 
n = 122 resp. 99), zwart of geblokt = najaar (oktober, november; n = 48 resp. 205). De vangsten 
begin oktrialor  1978, vddr de eerste regen, zijn geblokt weergegeven. 
,4d4/te 

ealamar.dere vertonen bij de keuze van hun biotoop in het voor- en najaar, maar vooral in 
de 

zomer een voorkeur voor de oeverzone van de beek. Juveniele ealamandere vertonen een dergelijke 

voorkeur eterker dan de adulten, met name in het voorjaar en in de zomer. 

figuur 18 (rechts) 
.  Serra  de  Santa  Justa. Fburagerende salamanders (boven = juvenielen, n . 23; onder = adulten, n is 63), 

punten van terugvangst ten opzichte van het punt van merken (= coordinaat 0,0). = verplaatsing 
stzeavimaarts, = verplaatsing stroomafwaarts. 
Het fourageren vindt plaats in een klein gebied en gebeurt onafhankelijk van de  beck. Pe  verp:aatsngen 
ten gevolge ,7(2n fourageren zijn bij de juveniele ealamandere in het algemeen kleiner dan bij  Jr  adulten. 

De volwassen salamanders die in het natte voor- en najaar meer dan 10 meter 

van de beek huisden, tot buiten de strook van bebossing, waren daar in de zomer 

afwezig (figuur 17). Uit de terugvangsten in de dam van salamanders die we langs 

de Silveirinha hebben gemerkt, uit het aantal vangsten in de dam en uit de terug-

vangsten binnen de dam valt op te maken dat een groot aantal adulten daar in de 

zomer schuilplaats hebben gekozen. Van de 209 adulte salamanders, in de maanden 

maart, april en mei langs de Silveirinha gemerkt, hebben we er 54 in de dam 
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teruggevangen. De vangkans in de dam - het aantal in de dam gevangen salamanders 

gedeeld door het berekende totale aantal (zie § 3.3.4.) - is 'slechts' 729/+ 2000, 

ofwel + 1/234.Van de salamanders langs de Silveirinha is dus naar schatting twa7e,  

maal het waargenomen aantal dam7migranten,ofwel 71 % ( 100 % x 23/4  x 54 / 209), en 

naar we mogen aannemen een even groot gedeelte van de totale populatie, in de 

zomer naar de dam getrokken. Deze sterke migratiebeweging hangt samen net de 

noodzaak van con goede, diepe zomerschuilplaats. Zulke schuilplaatsen zijn langs 

de Silveirinha schaars. De doelgerichtheid van de migraties wijst erop dat de 

salamanders de dam kennen. De salamanders van de Hellingbeek hebben om naar 

de dam te komen 690-750 meter afgelegd en zijn dan ook minder vertegenwoordigd dan 

de salamanders van de Silveirinha. 

figuur 19,  Serra  de  Santa  Justa. Migratie van de beek naar de dam (grijs, n = 68) en migratie van de dam terug naar de beek 

(grijs-gearceerd, n = 38) op grond van terugvangsten. Getrapte lijn links: waarnemingen v6e5r migratie, getrapte 

lijn rechts: waarnemingen na migratie. De linkerhelft van de figuur is weinig nauwkeurig door het ontbreken van 

waarnemingen eind mei en juni. 

Je migratie naar de dam heeft plaatsgevonden in (juni), juli n ,./z4m.v:a.-1 en 2,Ctte 	 de ; 

De migratie van de dam terug naar de beek heeft plaatrgevondtv: 	 artcmdcr 	,kt.jcv 

- begin september was het aantal Galamandero fr. de dam het ,:rr. 

Het hoogtepunt van de migratie van de adulten naar de dam viel in juni of juli, 

in de periode van toenemende droogte. Gezien de voortplantingsaktiviteit in de dam 

doet de dam ook dienst als ontmoetingsplaats en als paaLplaats en dat verklaart 

waarom de immigratie voortduurde tot in het najaar. Het hoogtepunt van de terug-

migratie viel na half september en in oktober, in de regentijd (figuur 19). 

In het droge jaar 1978 heeft de dam de salamanders meer dan een maand langer 

vastgehouden, tot de .eerste regen van 8-11 oktober. Bij de terugmigratie hebben 

de salamanders zich weer langs de Silveirinha en de Hellingbeek verspreid. 

De salamanders zijn in het algemeen niet naar hun oude holletje teruggekeerd. 
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Behalve de migraties van hoog op de helling naar de beek en de migraties 

van de beek naar de dam en terug signaleerden we een aantal, schijnbaar doelloze 

migraties langs de beek. Naar we aannemen waren deze salamanders op weg naar de dam, 

op zoek naar een andere schuilplaats of op zoek naar een- partner of een holletje 

langs de beek. 

Een verhoudingsgewijs klein aantal juvenielen schuilde in de zomer in de dam. 

Juveniele salamanders migreerden voornamelijk in het najaar, langs de beek en 

dragen daarmee bij tot de dispersie, de verspreiding van de soort. 

Het aantal vangsten in de dam is byzonder afhankelijk van de neerslag. Tijdens 

de eerste regenbui na een droge zomer (19 augustus, 8 oktober 1978) was het 

aanbod van salamanders groter dan we konden verwerken. Het is aannemelijk dat 

de salamanders, hoewel in een periode van zomerrust, in zulke gevallen op pad 

zijn am te fourageren. In de dam is weinig voedsel. De salamanders die buiten, 

aan de voet van de dam fourageerden hebben daarvoor gemiddeld 9 meter afgelegd 

= 21) .maar, de meesten staken alleen hun neus buiten de dam. 

16-20 aug 24-28 aug 8-13 sep 17-18 sep 

165 254 293 307 

150 233 242 232 

101 48 s  19 62 

12 9 5 13 

1263 1243 920 1106 

342 373 353 273 

datum 

aantal in de dam gemerkte salamanders aan het begin 
van het bezoek, totaal 

aantal in de dam gemerkte salamanders aan het begin 
van het bezoek, resterend volgens migratiecurve 

aantal gevangen salamanders 

aantal terugvangsten hieronder (in de dam gemerkt) 

schatting van de populatiegrootte 

schatting van de bijbehorende standaardafwijking 

tabel 8 . Berekende schatting van het aantal adulte salamanders in de dam met behulp van de artigratiecurve 
van figuur 19 en de rekemmethode van  Bailey  (1952). 

Eind augustus - begin september schuilen naar schatting 1200 adulte salamanders in de dam. 

3.3.4. Populatiedichtheid 

Het berekenen van het aantal salamanders dat in de dam schuilt is gecompliceerd 

omdat steeds een deel van de salamanders die we in de dam gemerkt hebben wegtrekt. 

De schatting van het resterende aantal gemerte salamanders in de dam doen we 

met behulp van de 'emigratiecurve' van figuur 19. Van bijvoorbeeld 10, op 5 mei 

in de dam gevangen en gemerkte exemplaren zijn er volgens deze curve eind 

september nog maar 5 over,  etc. etc.  De salamanders die we langs de beek hebben 

gemerkt herkennen we als zodanig en betrekken we als niet-gemerkten in de 

berekeningen. 
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Het maximale aantal salamanders in de dam - eind augustus, begin september - 

ligt naar schatting rond 1200 (-Label 8))( en is ongeveer 3/5 van het totale 

aantal salamanders dat van de dam gebruik heeft gemaakt (figuur 19). Het totale 

aantal salamanders dat in de zomer in de dam schuilde is ruw geschat 2000. 

Een berekende schatting van de populatiedichtheid langs de Silveirinha is niet 

mogelijk. Onze indruk is dat het aantal volwassen salamanders langs de Silveirinha 

ongeveer gelijk is aan het aantal langs Saltobeek. 

3.3.5. -Biotoopscheiding adulten en juvenielen 
Adulte goudstreepsalamanders gaan i.t.t. juvenielen op zoek naar zomerschuil-

plaatsen ( § 3.3.3.). Adulte goudstreepsalamanders zijn i.t.t. juvenielen 

voornamelijk 's nachts aktief ( 5 3.1.). Juveniele en adulte goudstreepsalamanders 

vertonen in het voorjaar en in het najaar een in sterkte afwijkende binding 

aan de beek ( 5 3.3.1.). Juist in de zomer is fourageeraktiviteit van de 

salamanders een uitzondering ( 5 3.1.). Het meest gunstige gevolg van deze 

factoren 1g de beperking van kannibalisme. 

3.4. Minas de  Santa  Justa 

3.4.1. EiOtoopkeuze langs de Minabeek 

Het aantal vangsten langs de 16 trajecten van de Minabeek is klein, dat houdt 

naar we aannemen verband met het kleine aantal schuilplaatsen langs dit deel 

van de beek. 

3.4.2. De Onderste Mijn en de Pnvenste Mijn 

De Onderste Mijn heeft een lengte van 236 meter. De gangen zijn gemiddeld twee 

meter hoog en anderhalve meter breed. In de hoofdgang en in de rechterzijgang 

stroomt het jaar door water dat is uitgetreden uit de plafonds en uit de wanden 

Het water heeft lagen oker afgezet. 

In het voorjaar waren er weinig of geen salamanders in de mijn. Met het 

toenemen van de droogte nam het aantal vangsten toe. De migratie naar de mijn 

vond plaats in juni en/of juli. De Onderste Mijn diende als zomerschuilplaats. 

In de mijn toonden de salamanders een voorkeur voor de vochtige gangen, voor de 

trajecten niet ver van de ingang en voor de steenhoop in de rechtergang. Deze 

steenhoop is 30 meter lang en 40 cm hoog. Ongetwijfeld hebben we er maar een 

fractie van de salamanders gevangen. 

In de mijn is geen voedsel, de muggen tegen de plafonds zijn onbereikbaar. 

De salamanders die buiten fourageren komen uit alle delen van de mijn en hebben 

daarvoor gemiddeld 76 meter afgelegd (n = 22). De salamanders fourageren binnen 

de kom die het pad langs de Simáo hier voimt maar, de meeste salamanders blijven 

hangen aan de ingang van de mijn. 



chi= 17.5 

P Z. .001  

, 
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De Bovenste Mijn heeft een lengte van 105 meter. In de korte rechterzijgang 

staat altijd 10 a 15 cm water. Dit poeltje loopt smal uit in de hoofdgang. 
De wanden en de overige gangen zijn droog. De mijn werd maar door een klein 

aantal salamanders als zamerschuilplaats gebruikt. Als in de Onderste Mijn 

vertoonden de salamanders een voorkeur voor de vochtige plaatsen, de trajecten 

niet ver van de ingang en voor schuilplaatsen. 

Beide mijnen fungeerden als zomerschuilplaats maar voor een groter aantal 

salamanders dienden de mijnen als ontmoetingsplaats en als paarplaats. Migratie 

naar de mijnen vond plaats van eind augustus tot eind oktober, vanaf het begin 

van de regentijd en migratie uit de mijnen terug naar de beek vond plaats 

vanaf half oktober tot in november, aansluitend op de paartijd. Het verschil in 

de verhouding tussen vangst en terugvangst van mannetjes en vrouwtjes wijst op 

een langere verblijfsduur van de mannetjes. De meeste vrouwtjes waren het eerste 

bezoek na het merken al niet neer in de mijn. Daarbij nog was binnen de mijnen 

sprake van een ruimtelijke scheiding. De mannetjes hielden zich meer op in 

- stilstaand - water en dat is waar in de mijnen de meeste paringen plaats vinden, 

de vrouwtjes zitten vaker op het land (tabel 9) en werden daardoor minder te onpas 

omklemd. Dit fenomeen hebben we alleen in de mijnen gesignaleerd, de salamanders 

zaten hier het meest dicht op elkaar. Juveniele salamanders hebben van de mijnen 

geen gebruik gemaakt. 

Bovenste Mijn 

aantal vangsten 
mannetjes vrouwtjes totaal 

zonder terugvangst 165 75 240 

aantal terugvangsten 98 13 111 

totaal 263 88 351 
chi2  = 15.4 
p (.001  

Bovenste: Mijn 

mannetjes 	vrouwtjes totaal 

te water 198 27 225 

te land 65 61 126 

totaal  263 88 351 	,z 
chi = 57.0 

P, 	4.001  

aantal vangsten 
mannetjes vrouwtjes totaal 

zonder terugvangst 173 128 301 

aantal teruvang. sten 90 34 124 

totaal 263 162 425 

mannetjes vrouwtjes totaal 

te water 51 8 59 

te land 212 154 366 

totaal  263 162 425 
chil= 8.5 
p z.  .01 

Onderste Mijn Onderste Mijn 

tabel 9 , Minas de  Santa  Justa. Links: verhouding tussen vangst en terugvangst bij mannetjes en vrouwtjes in 

de Bovenste Mijn (boven) en de Onderste Mijn (onder), rechts: biotcopscheiding mannetjes en vrouwtjes. 

Eaturnermbrigen in de voortplantingstijd (na 15 septernber). 'Poets: chi2- 2x2. 

De verhoudingen tussen terugvangst en vangst ligt in beide mijnen bij de mannetjes hoger dan bij de 
vrouwtjes. In beide mijnen houden de mannetjes zi.yh vaker op in het water en zitten de vrouwtjes 

meer op het land. 



toename romplengte juvenielen 
toename totale lengte juvenielen 

toename  sbaartaangroai juvenielen 
tome:a staartaangroel  adulten  
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4. Voedsel, groei, staartbreuk en geslachtsverhouding 

4.1. Voedsel 

Soms gaf een salamander bij het meten en merken zijn maaginhoud prijs. Deze 

spuugjes hebben we geanalyseerd evenals de maaginhouden van goudstreepsalamanders 

op alcohol. Dit materiaal is afkomstig uit de collecties van het MUséum  national  
d'Histoire naturelle, Parijs en het Inst.  Tax.  Zool., Amsterdam en is verzameld 
in de omgeving van  Coimbra  en Valongo. De meeste magen waren leeg, vijf bevatten 

herkenbare prooien en vijf bevatten slechts ondetermineerbaar materiaal. 

Het voedselpakket van de goudstreepsalamander blijkt grotendeels te bestaan 

uit kleine prooien die verzameld zijn op het land. Larven van de schietmot en 

larven van de langpootmug zijn in de beek verzameld. De magen van het alcohol-

materiaal bevatten nogal wat zand wat er op wijst dat ook kleverige landprooi-

dieren  (women,  naaktslakken), waarschijnlijk al verteerd, deel uitmaken 

van het voedselpakket. 

spuugjes, 	elf monsters 

prooi aantal opmerkingen 

aardv.orm 2 2  an, 	21 /2  an  
spin 1 resten 
mijt 3 Dan, 	2 mm, 21 /2  mn. 

21/2  mm orde Dip/ura 2 8 mm, resten 
schietrnot (larf) 2 8 mn, resten 
vlieg 1 5 mm 
landkever 1 2 mm 
naaktslak 5 7 - 15 mm 

alcohol-materiaal, vijf monsters 

aantal 	opmerkingen 

langpootmag (larf) 	1 	resten 
spin 	 2 	5 mn, resten 
vlieg 	 2 	8 mm, resten 
landkever 	 2 - 3 	3 dekschilden van 
mier 	 2 	liimm 

tabel 10. Analyse maaginhouden en spuugjes. 
Het voedselpakket bestaat grotendeels uit kleine landprooidieren.  

nm38 

~Weld 

.6 mg/Maand 

mininami  

nm26+  2.2 mn/maand .0 om/maand (0/204) 7.2 mm/raaand (13/54) 

nm7 7.5 ~mend 4.7 mahnsand (4/26) 11,3 am/maand (19/51) 
nm56 2.1 ~mend .0 ram/mamx1 (0/23) 9.2 mm/maand (13/43)  

tabel 11. Groei van de saLarenders in milLizreters per maand.lbssen haakjes: aantal ns/aantal dagen. 
vijf exemalaren hebben in de tijd tussen vangst en terugvangst hun staart afgekorpen. 

De juvenielen groeien gemiddeld 2.2 millimeter per maand. De groeisnelheid van een regenererende staart is groot. 

4.2. Groei 

De juvenielen groeien gemiddeld 2.2  limper  maand (rolplengte .6  inn  per maand). 

De groeisnelheid is variabel. Een gemetamorfoseerd exemplaar, bijvoorbeeld met 

n romplengte van 22 lumen een totale lengte van 44 mm zou met de gemiddelde 

groeisnelheid na ruim twee jaar volwassen zijn. Groei van de adulten is, binnen 

de duur van het onderzoek, 	onaantoonbaar klein. De groeisnelheid van een 

regenererende staart is groot (tabel 11). 
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4.3. Staartbreuk 

De goudstreepsalamander bezit de capaciteit om zijn staart af te werpen, 

functioneel bij ten prooi vallen en bij beklemming. Het breukvlak is kegel-

vormig met de apex naar voren gericht. De overstekende huidflappen slaan naar 

binnen toe en dekken de wond af. Het afgebroken deel van de staart kronkelt 

heftig en leidt de aandacht af van de vluchtende salamander. Het resterende 

staartdeel en de staartaangroei zijn in staat tot hernieuwde breuk en regeneratie. 

Ondanks het grote aantal staartbreuken zijn de meeste exemplaren van normale 

lengte. De staart regenereert dus snel en volledig. 

Nachtjagers als de egel, spitsmuis, mol en vos en verwilderde katten en 

honden zijn mogelijk predatoren voor adulte goudstreepsalamanders (zie ook 

Joly, 1968). juveniele salamanders hebben bovendien te duchten van dagjagers 

(roofvogels, ringslangen) en naar we aannemen van kleinere predatoren als 

rovende insecten, kikkers, watersalamanders en volwassen soortgenoten. Staart-

breuk komt bij juvenielen vaker voor dan bij adulten (zie tabel 3). arschijnIijk 

Waarschijnlijk is de predatiedruk op de juvenielen groter. 

Gezien in het licht van evolutie is de verdeling van de plaats van het breuk-

vlak over de staart te verklaren uit twee tegengestelde nadelen. Een breuk 

dichtbij het staarteinde heeft bij predatie mogelijk niet het gewenste effect. 

Een breuk aan de staartwortel geeft veel energieverlies en vermindert sterk 

het klimvermogen. Het voordeel van een staart die op elke plaats kan breken 

is van voordeel-bij beklemmingen, dus bij 

dieren met een verscholen levenswijze 

als de goudstreepsalamander (figuur 20). 

procent 

12 

10 

8 

6 

reletievestaerltengte 

figuur 20. Verdeling van de plaats van het breukvlak over de staart (grijs, n=596) 

en de relatieve staartlengte (totale lengte/romplengte) van gave exemplarer 

(wit, n=3283). Reduceren we de scheve verdeling tot een nonnale verdeling 

dan staat het restant voor de groep salamanders waarbij de regeneratie 

niet meer zichthaAr is (gearceerd) 
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4.4. Geslachtsverhouding 

Afwijkingen van de verhouding mannetjes/vrouwtjes = 1/I komen in de paartijd 

voor in de Onderste Mijn en in de :,..Dvenste Mijn, met dan een overwicht van 

mannetjes. Het is het gevolg van hun Tiangere verblijIsduur. De Onderste Mijn 

(13 juli) en de dam (8 oktober 1978), dan in gebruik als zomerschuilplaats 

vertonen een overwicht aan vrouwtjes dat echter bij de volgende bezoeken 

( 1 augustus resp. 12 oktober) niet meer merkbaar is. Op grond van de overige 

vangsten concluderen we dat de geslachtsverhouding bij de goudstreepsalamander 

gelijk is aan 1/1. 

datum 	 oveerwicht van chi2  P 

Serra  de  Santa  Justa, dam 14 - 20 oktober mannetjes 4.1 4-05 

8 oktober 1978 vrouwtjes 25.5 <-001 

Minas de  Santa  Justa, Onderstebiljp 13 + 14 juli vrouwtjes 6.1 <..05 

5 - 7 septenber mannetjes 6.5 <.05 

30 septerrber + 1 oktober mannetjes 4.4 4.05 

14 oktober mannetjes 5.5 <.05 

22 oktober 1978 mannetjes 15.5 <.001 

Minas de  Santa  Justa, Bovenste Mijn 1 oktober mannetjes 7.1 <.01 

11 oktober mannetjes 15.6 <.001 

14 oktober mannetjes 6.3 <.05 

24 oktober mannetjes 5.7 <.05 

13 oktober 1978 mannetjes 4.2 <.05 

tabel 12. Afwijkingen van de verhouding mannetjes/vrouwtjes 1/1.  wets: chi?.  gpákaass of fit. 

Aftdijkingen van de verhouding mannetjes/vrouwtjes = 1/1 komen vooral voor in de paartijd. 
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figuur 21. Eitjes van de 	 (11/2..x ware grootte). 

ï
r 

  

figuur '22. Larf van de goudstreepsalamander (6 x ware grootte). 
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5. Voortplanting 

5.1. Paring 

Bij de paring kruipt het mannetje zijdelings onder de romp van het vrouwtje en 
slaat z'n armen vanaf de achterzijde  an  de bovenarmen van het vrouwtje, de handjes 
naar buiten gedraaid. De bovenarmen van het vrouwtje zitten dan geklemd tussen 

de verdikkingen aan de bovenarmen van het mannetje en zijn geknikte ellebogen. 

Het mannetje drukt zijn kop omhoog en daarmee zit het vrouwtje verder klem. 
De tekening van  Thorn  (1964-65) is dus correct, maar de lichamen van de twee 

salamanders liggen tegen elkaar aan, de cloaca's boven elkaar en de staarten 

meest om elkaar geslagen. Het mannetje loopt rond met het vrouwtje op zijn rug. 

Het overbrengen van de spermatofoor hebben we nooit waargenomen. Salthe (1967) 

neemt aan dat het mannetje het vrouwtje leidt, tot met de cloaca boven de 

afgezette spermatofoor. Wij veronderstellen dat het mannetje zijn onderlichaam 

een halve slag om de lengteas draait, zodat de cloaca's met de openingen tegen 

elkaar komen te liggen. Bij een eiafzettend vrouwtje hebben we gezien dat de 

goudstreepsalamander tot deze torsie van het lichaam in staat is. Nog na het 

opnemen van de spermatofoor is de cloaca van het vrouwtje opengestulpt. 

De spermatofoor is een geelwit wormvormig lichaampje van 11/2  imit dik en minstens 
4 mm lang. 

De paringen vinden 's nachts plaats en in de mijnen ook overdag, in het water, 

maar vaker op het land, onbeschermd op de vlakke bodem maar vaker diep in holletjes 
en spleten. 	Parende salamanders zijn door het licht van de zaklampen snel 

gestoord, het vrouwtje wringt zich dan los. De langste omklemming die we hebben 

waargenomen duurde 20 minuten. Van de 20 paringen die we hebben waargenomen 
waren er -18 op een plaats die we in hoofdstuk 3 karakteriseerden als ontmetings-

plaats en als paarplaats (tabel 13).Eén van de paringen was een vergissingsparing 
(mannetje x mannetje). 

5.2. Opbouw en afzet van eitjes 

5.2.1. Opbouw van eitjes 

De eitjes van de goudstreepsalamander zijn witgeel van kleur en schemeren 
bij de vrouwtjes  doors  de buikwand heen. De vorming van de eitjes heeft 

plaatsgevonden in de zomermaanden (figuur 23). Aan het eind van de zomer zijn 

vrijwel alle vrouwtjes eidragend. Grotere vrouwtjes dragen in het algemeen 

neer eitjes - tot een maximum van 20 A. 25 eitjes - dan kleinere vrouwtjes want 

vrouwtjes met veel eitjes zijn gemiddeld groter (tabel 14). Er bestaat dus 

een selectie ten gunste van grotere vrouwtjes. 
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Salto de  Sousa,  aarden wel 

tunnel 
langs de teak  

Serra  de  Santa  Justa, dam 
Minas de  Santa  Justa, Onderste Mijn 

BovenstaMijn 

tabs..] 13. Data ~wen paringen. 

21-22 oktober 
4-5 november 

6-7 ~or 

23-24 september, 25-26 ceptember (2x), 5-6 oktober, 12-13 oktober 1978 (2x) 
20 spptember, 30 septamber, 6 november 
19 september, 11 oktober, 24 oktober, 3 november, 9 november 
8 oktober 1978, 13 oktober 1978 (2x) 

figuur 23. Eiopbouw en eiafzet. Opbouw van de eitjes (grijs, n = 93) en eiafzet (grije-gearceerd, n== 51) op grond van terugvangsten. 

Getrapte lijn links: waarnemingen vátár eiopbouw resp.. eiafzet; getrapte lijn rechts: waarnemingen 
 ná  eiopbouw resp. 

eiafzet. De linkerhelft van de figuur is weinig nauwkeurig door het ontbreken van waarnemingen eind mei en juni. 

opbouw van  cities  heeft plaatsgevonden in (juni), juli, auguatus, september en oktober. De eiafzet heeft plaae2d,,: van augustus tot in november. 

feeunditeitaklasse 
aantal eitjes n gemiddelde 

rumplengte 
standaard 
deviatie 

gemiddelde romplengte 
afwijkend van de vrouwtjes uit 
feeunditeitsklasse: 

0 
 

0 177 43.3 mm 2.57 ran 1 	(p<•01), 2 (p<.001) en 3&4 (p<.001) 

1  + 	8 101 45.1 mm 1.71 mn 0 (p <.01) en 3&4 (p<.01) 

2  + 	12 _ 165 45.2 mm 1.84 mn 0 (p<.001) en 3&4 (p<.01) 

3  + 	16 _ 185 46.3 mm 1.76 sin 0 	(p<.001), 1 	(p<.01) en 2 (p<..01)  

c‘rFZ:c-j-- 4  
+ 	20  

tabel 14. Fecunditelt en gemiddelde romplengte. Waarnemingen van half augustus tot en met oktnher, dus vanaf het begin 

van de periode van eiafzet tot het einde van de periode van eiopbouw . Vrouwtjes van klasse 4 zijn zeldzaam 
en hebben we meegeteld in klasse 3. Toets: Student-t. 
Vrouwtjes die veel eitjes dragen zijn gemiddeld groter dan vrouwtjes die geen of weinig eitjes dragen. 
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De eitjes worden opgebouwd uit reservevoedsel want in de zomer is er nauwelijks 
gelegenheid tot fourageren.  Thorn  (1968) veronderstelt dat de staart dienst doet 

als opslagplaats van reservevoedsel. Er bestaat inderdaad een positief verband 

tussen de lengte van de staartrest na staartbreuk en het dragen van eitjes en een 

negatief verband tussen het dragen van eitjes en de lengte van de staartaangroei 

(tabel 15). Staartbreuk heeft dus een nadelig effect op de vorming van eitjes 

en de vorming van eitjes gaat ten koste van regeneratie van de staart. 

vrouwtjes zonder eitjes 

vrouwtjes met eitjes 

mannetjes 

vrouwtjes 

II  
lengte staartrest 
gemiddeld mininummodnimn 

standaard  
deviatie 

P  

145 41.6  um 	5 mm - 89 mm 18.80 mm <.01 
119 49.1 mm 	11  mu  - 98 mm 18.63 nm 

332 46.7 mm 	6 mm - 97  um  19.09 mm niet significant 
264 44.9 mm 	5 mm - 98  mu  

lengte staartaangroei 

18.72 nm 

standaard n gemiddeld minimum maximum deviatie P 

vrouwtjes zonder eitjes 145 10.8 mm 	0 mm - 39 mm 	10.27 mm 	<.01 
vrouwtjes met eitjes 	119 	7.7 mm 	0 mm - 28 ma 	6.95 sin 

mannetjes 	 332 	9.7 nm 	0 mm - 43 DM 	8.47  mu 	niet significant vrouwtjes 	 264 	9.4 mm 	0 mm - 39  mu 	8.70 mm 

tabel 15. Gemiddelde lengte van de staartrest na staartbreuk (boven) en van de staartaangroei (onder) 

van vrouwtjes zonder eieren en van eidragende vrouwtjes. Mannetjes ter referentie. 
 bets:  SturiPnt-t. 

Er bestaat een positief verband tussen de lengte van de staartrest na etaartbreuk en het dragen van 

eitjes en er bestaat een negatief verband tussen het dragen van eitjes en de lengte van de staartaangroei. 

5.2.2. Eiafzet in de mijnen 

In de jaren 1976, 1977 en 1978 hebben de salamanders eitjes afgezet in de 

Onderste Mijn en in de Bovenste Mijn. De eitjes worden een voor een afgezet, 

open of verscholen onder stenen in het water, of buiten het water tegen de 

vochtige wanden van de mijn geplakt, meest aan het einde van de gangen (tabel 16, 
figuur 25). Het afzetten van de eitjes duurde in 1977 van eind augustus tot in 

november (figuur 24). De ontwikkeling van de eitjes tot uitkomen duurde 6 tot 9 

weken. De eerste larf vingen we op 14 oktober in de Onderste Mijn. 

5.2.3. Eiafzet in de beken 

De eitjes in de beek zijn meestal verscholen afgezet en moeilijk te vinden 

hoewel er enkele tientallen per meter moeten zijn. Een twintigtal  cities  hebben 
we gevonden in diep uitgespoelde holletjes van verschillende beekoevers. 

Enkele losse eitjes waren afgezet onder stenen en tegen het gesteente in 

stilstaande en langzaam stromende delen van de beek. Het afzetten van de eitjes 

duurde in 1977 van augustus tot in november (figuur 23). De eerste nieuw 

uitgekomen larf vingen we op 23 november in Ribeira da Silveírinha. 
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figuur 2. Eiafzet in de mijnen. Onderste Mijn: wit, n=171; Bovenste 

Mijn: zwart, n=334; Salto Bovenste Mijn: geblokt, n=21. 

Een groep van 37 eitjes hebben we to laat ontdekt  an  nauw—
keurig to dateren. 
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Eiguur25. Eiafzet in de mijnen. Links: Bovenste Mijn; rechts: Onderste Mijn. Aantallen van links naar rechts: 

1976, 1977 en 1978. Van de eitjes afgezet in 1976 telden we de ;ege hulzen. De waarnemingen van 

1978 zijn onvolledig. 

In de mijnen ,..v.,rden de e'z.je.9 meeet aan het e'ode van de gangen afgezet. 

Onderste Mijn 1976 

1977 

1978 

58 

77 	(1) 

49 

0 
.02 

g 
9 

> 

111 	 0 

124 	 7 

24 	 5 

169 

208 

78 

Bovenste Mijn 1976 

1977 

299 

222 

188 

108 

0 

4 (4) 1 1  
487 

334 

1978 94 36 0 I 130 

Salto Bovenste Mijn 1976 0 0 0 
1977 21 0 21 
1978  0 0 0 

Serra de Lousa -  mijn  1978 1 0 0 661 (299) 1 661 

tahP1 16. Eiafzet in de mijnen. Van de eitjes afgezet in 1976 telden we de lege hulzen. 

Het aantal beschimmelde eitjes staat tussen haakjes. De waarnemingen van 1978 
zijn onvolledig. 
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6. Larven 

6.1. Inleiding 

Saltobeek en de Silveirinha hebben we bevist met een schepnet. We maakten notities 

betreffende biotoop, plaats, romplengte, totale lengte en eventueel metamorfose 

van de larven van de goudstreepsalamander en de aanwezigheid van concurrenten en 

predatoren. De stroamsnelheid van de beek hebben we op het oog ingedeeld in vijf 

klassen van 'stilstaand' tot 'zeer snel stromend'. Aan het eind van het onderzoek 

hebben we de stroomsnelheid gemeten. De stroomsnelheid bepaalt het karakter van 
het stroombed (tabel 17). 

En om een indruk te krijgen van de waterkwaliteit van de beken hebben we, 

geinspireerd door het werk van Tuffery & Vérneaux (1968) in Saltobeek en 
Silveirinha de macrofauna geinventariseerd.  Drs.  Tom Mol heeft deze monsters 
grotendeels gedetermineerd. 

biotoop 

stilstaand  

Lanza=  strnmend 

matig strumend 

snel strunand 

zeer snel stramerr)  

	

strocrasnelheid 	stroombed 

	

0 m/sec 	redder, beekpoel 

	

rond .08 it/sec 	slib 

	

rond .20m/sec 	zand, deels met slib 

	

rond .36 m/sec 	grind, deels met slib 

rond .60m/sec 	fijne kiezel 

tabel 17. Biotoppindeling aan de band van de stroomsnelheid 
van de beek (zie ook  Hynes,  1974). 

6.2. Salto de  Sousa  - Saltobeek 

In het voorjaar en in de vroege zomer vingen we de larven van de goudstreep-

salamander daar waar het stroombed niet was kaalgespoeld. De groei van de larven 

vond plaats in mei, juni en juli. Met het uitdrogen van de beek nam de vangkans 

toe en nam het aantal gevangen larven aif (tabel 18). Tenslotte bleef alleen in 

de poeltjes water staan met daarin soms larven. Metamorfose hebben we niet 

waargenomen, juvenielen zijn schaars. De voortplanting van de populatie Salto 
de  Sousa  is weinig succesvol omdat de beek niet permanent is. Van de andere 

amfibieën die eitjes in Saltobeek hebben afgezet, nl. de spaanse watersalamander, 

de marmersalamander en de spaanse bruine kikker hebben alleen enkele larven van 
de spaanse bruine kikker de metamorfose gehaald. 

De beek is niet of nauwelijks vervuild. De macrofauna telt een groot aantal 
soorten voor een niet-permanente beek (tabel 20). Het zuurstofgehalte van het 

water is hoog (tabel 21). De effecten van de-oxigenatie als gevolg van de vorming 
van oker zijn niet aantoonbaar. 



datum 

19 april 

2 mei 

16 mei 

2 juli 

22 juli 

3 augustus 

Serra  da  Santa Justa - Ribeira  da  Silveirinha 

/umplengte (mm) standaard 
n 	gem. min.- max. deviatie 

4 25.0 21 30 3.74 

8 23.3 22 24 .89 metamorfose 

7 23.6 22 25 .98 metamorfose 

4 22.8 20 24 1.89 metamorfose 

5 23.2 22 25 1.30 metamorfose 

tweedejaars larven (voortplanting najaar 1975) 

1 	12  

-44-- 

6.3.  Serra  de  Santa  Justa - Ribeira da Silveirinha 

De groei van de larven verliep in de Silveirinha sneller dan in Saltobeek (tabel 18). 

De Silveirinha is permanent en mogelijk daardoor voedselrijker. Een groot deel van 

deze larven metamorfoseerde in juli,augustus of september met een zumplengte van 

rond 22 ntia, een klein deel overwinterde in de beek. De overwinterde larven van het 

voorafgaande jaar (=tweedejaars larven, voortplanting najaar 1975) metamorfoseerden 

al eind april, mei, juni,of begin juli met een lui[ulenge rond 24 lint. 

De larven van de goudstreepsalamander en van de vuursalamander kiezen hun biotoop 

zowel in de poeltjes als in de stromende delen van de beek (tabel 19). De larven 

van de spaanse watersalamander, de marmersalamander, de spaanse bruine kikker, 
de vroedmeesterpad, 	adulte watersalamanders, de abundante rovende waterinsecten 

zijn in hun voorkomen in de beek sterk gebonden aan de beekpoelen. In de beek is 

sprake van een sterke biotoopoverlap van deze amfibiegnlarven en hun predatoren. 

De beekpoelen en de verbredingen in de Silveirinha, de plaatsen net stilstaand 

water bieden dan ook de meeste ruimte en het meeste voedsel. De adulte water-

salamanders verlaten in het voorjaar het water en komen pas in het najaar 

en in het vroege voorjaar terug, hierdoor blijft het kannibalisme beperkt. 

De larven van de goudstreepsalamander zitten in de beek verscholen tussen stenen,  

Salta de Sousa - Saltobeek 

lunplengte (mm) standaard 

	

n 	gem. min.- max. deviatie 

	

45 	13.0 	10 	15 	1.13 

53 13.4 12 15 .97 

54 13.4 11 16 1.06 

10 15.0 13 17 1.49 droogval 

6 15.3 14 17 1.03 

.50 

droogval 

4 16.3 16 17 

eerstejaars larven (voortplanting 

romplengte (mm) standaard 
n 	gem. min.- max. deviatie 

31 	14.0 	12 	17 	1.49 

51 13.6 10 17 1.46 

68 13.9 10 17 1.37 

78 13.3 /1 17 1.20 

81 16.3 14 20 1.66 metamorfose 

56 17.4 14 22 1.81 metamorfose 

50 18.4 14 22 1.82 metamorfose 

47 19.1 14 23 1.96 metamorfose 

31 19.1 15 22 1.90 metanortose 

27 18.4 15 22 1.60 metamorfose 

16 19.4 16 22 1.96 

21 19.4 16 24 1.91 

8 18.8 17 20 1.04 
nieuwe larven (voortplanting najaar 1977) 	eerstejaars larven (voortplanting najaar 1976) 

datum 

11 + 13 april 

20 april 

1 mei 

15 mei 

3 juli 

23 + 24 juli 

12 augustus 

29 + 30 augustus 

13 + 14 september 

26 + 27 stater 

12 + 13 oktober 

27 + 28 oktober 

19 + 23 november 

ta} - 1 18. Lengte van de larven van.de  goudstreepsalamander in Saltobeek en Ribeira da Silveirialna. 
De IC Von in SaZtobE.: komen niet tot metamorfcnw vanwe,0 droogval van d, boek.  Eon  
de larven in de 3ilveirinha metemarfo2eerde in Iu  ii an  mvstiv of :-:ptember rn teen rompie. gte  
Ii  mm, de ov,.:rz:ge larJen averwinterden. De overmi:nterende (=tw,.'de, jaa) iarven 	vcorafil2ande 
jaar metamorp)Jcerden eind appil, mei, juni of juli met LGn rompler:gte rw.d. 24 mm. ;, 

da S:deirinha 	'en 
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'(waterkever) 	* 
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tahel 19. Biotoopvoorkeur van amfibieënlarven en hun predatoren. Ribeira da Silveirinha, 3 juli - 12 augustus en 26 september 

- 23 novenber. idden: biotoorfrequentie en waargenomen biotoopkeuze; wit = stilstaand, grijs = langzaam stromend, 
grijs-gearceerd = matig stram, zwart = snel stramend, de vangsten in de zeer snel stromende delen van de beek zijn 
nihil. Rechts: afwijkingen tussen de biotoopfrequentie en de waargenomen biotoopkeuze; = significant talrijker in 

betreffend biotoop, - = significant minder talrijk in betreffend biotoop, o = geen significant verschil, = te weinig 
waarnemingen, I = p <.05, 	= p <.01 	3  = p <.001. 'Poets: chi2-goodness of fit. met - 1::begrip van kleine aantalle-  Aeehna ayanea (libellelarf, predator). 
De Zarven van de goudatreepealamander en de larven van de vuurealamander vertonen in tegenstelling tot hun potentiele 
concurrenten en predatoren.niet een voorkeur voor de stilstaande delen 

van de beek. 

tussen de begroeiing (beekbies, uitges 	elde wortelstelsels), tak- en bladafval 
of in holletjes en spleten. Met het uitdrogen van de beek neemt het aantal plaatsen 

met stromend water af en daarmee zijn de larven gedwongen hun biotoop te verschuiven 

naar de pueltjes waar de predatiedruk groter is. Mbgelijk bewijst juist dan de 

nachtelijke en verborgen levenswijze van de larven van de goudstreepsalamander nut. 
Het zuurstofgehalte in Doeltjes en in 	stroomversnellingen ontloopt elkaar 
niet veel en. is voortdurend hoog. Een voordeel van het leven in stromend water is, 

naast het ontlopen van predatoren, dat de zuurstofopname eenvoudiger is. Een nadeel 

in stromend water is de ongunstiger voedselsituatie door het ontbreken van  detritus  
en detritusfauna. 

In de loop van de zomer wordt de watervoorziening moeilijker. De bron aan de 

bovenloop van de Silveirinha wordt afgesloten om drinkwater te sparen. De wasvrouwen 

verhuizen met hun wasgoed naar de beek. In september is de beek vanaf de waspoel 

over een lengte van 50 meter zo vervuild dat alle beekfauna verdwenen is. Verder 

stroomafwaarts is de vervuiling minder sterk en ter hoogte van San Pedro da Cova 

zijn de effecten niet meer aantoonbaar in de faunamonsters. (tabel 20). 
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741 

figuur  26. Eén poel in  áe  beek Ribeira da Silveirinha. 
figuur 27. De waspoel. 

- 
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7. Verspreiding 

7.1. Hoogtegrens „ 
In de literatuur wordt melding gemaakt van het bestaan van een hoogtegrens in het 

voorkomen van de goudstreepsalamander. In de loop van de tijd heeft men deze grens 

in de literatuur opgetrokken van 400 m  (Schreiber,  1912, waarschijnlijk op cTrond 

van waarnemingen van Mbller, zie Bedriaga, 1897) tot 900 NE  (Thorn,  1968, waar-

nemingen van Goux) en tot 1300 m (Arnold,  Burton  & Ovenden 1978, zonder bronver-

melding). 

Sierra del Caurel. Hilleniuséheeft de goudstreepsalamander in het gebergte 

Sierra del Caurel gevangen op een hoogte van '+ 1000 m' (collectie Inst.  Tax.  Zool.)  

Serra  do Gerez. In het gebergte van Gerez hebben we de goudstreepsalamander 

gevonden tot op een hoogte van 810 m langs zijbeken van Rio Guerés.  

Serra  de Mbntemuro. In het gebergte van Mbntemuro hebben we vier beken onderzocht 

op het voorkomen van de goudstrecpsalamander, twee zijbeken van Rio Bestan?a 

en een zijbeek van Rio Paiva, deze ontspringen op de hellingen van de Perneval en 

de beek die van Penádo do Nuno  karat,  een zijbeek van Rio da Ermida. Langs de 

zijbeken van de Bestan9a hebben we adulte salamanders gevangen tot op 990 m en 

larven tot op 1010 m en 1020 m, dat is bijna de uiterste bovenloop. In de zijbeek 

van de Paiva stroomde water vanaf 1150 m. Larven hebben we eerst gevangen op 960 m. 

De zijbeek van de Ermida bevatte water vanaf hoger dan 1100 m. Larven hebben we 

gevangen tot op 890 ra hoogte. De beken zijn grondig doorzocht. De hoogtegiens van 

het voorkomen van de goudstreepsalamander in het gebergLe van Mbntemuro ligt rond. 

de 1000 m. Deze grens valt samen met de boomgrens langs de beken. "Rnsvegetatie 

kan zorgen voor de aanwezigheid van beschaduwde schuilplaatsen die niet snel 

uitdrogen. 

In de zijbeek van de Paiva vingen we op 890 meter een ouderejaars larf van de 

goudstrecpsalamander met een lengte van 70 IILL Ook de larven van de vuursalamander, 

die we overigens aldbor tot in de uiterste bovenloop vingen, vertoonden partiële 

neotenie. Metamorfoserende exemplaren hadden een lengte tot 70 mm.  

Serra  de Alvao. Rio Corgo ligt in de regenschaduw van  Serra  de Alvao, aan de 

oostgrens van het verspreidingsgebied van de goudstreepsalamander. In een zijbeek 

van de Corgo vingen we een larf op 610 m en op 680 ra hoogte. VeLnuedelijk is 

de goudstreepsalamander hier schaars.  

Serra  do Marao. De hoogst bekende vindplaats van de goudstreepsalamander in het 

gebergte van Marl) ligt op 900 m. (Goux, 1957).  

Serra  da Estrela. Gilbert (pers.  Ned.)  heeft de goudstreepsalamander gevonden 

bij de waterval 'Poco do Inferno' (1100 m). De omgeving is bebost, de beek is 

permanent. Mbgelijk is hier sprake van een geisoleerde vindplaats want we hebben 

de salamander niet kunnen aantonen op de westhelling van het gebergte tussen 

Gouveia en Mánteigas. 
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figuur 28. Het voorkomen van de goudst~salarrander.•= melding uit literatuur, 

museumcollectie of pers. med. (n34), de onnauwkeurige opgave  *Serra  
Estrela' is verticaal gearceerd weergegeven;X= voorkomen twijfel-

achtig;C)= eigen waarneming (n=13). Horizontale arcering = gebied 

lager dan 1000 m met een jaarlijkse neerslag van meer dan 1000 mm 
(Atlas Clinatológico de Portugal (Ontinental, Edigáo Preliminar; 
Servico Meteoroldgico Nacional;  Lisboa  1974  on  Atlas Nacional de  
Espana; Institute  Ceografico y Catastral; Madrid 1965-66). 

Bet areaal van de goudstreepealamander valt nauwkeurig binnen het 

gebied Zager dan 1000 smet een neerslag van meer dan 1000 mm.  

Serra  de Lousa. We hebben de goudstreepsalamander gevangen tot in Je hoogste 

beekoverspanning (840 m) van de weg van Lousa  near  Castanheira de Pera. 

7.2. Verspreidingsgebied 

We weten van 141 meldingen uit de literatuur, uit museumcollecties en van 

persoonlijke mededelingen die teruggaan op 64 vondsten in 34 verschillende gebieden 

en van 53 eigen waarnemingen in 13 verschillende gebieden +. Twee meldingen, 

'ElvasI(Bosca, in Crespo, 1971) en'la Serrota i (Pérez Arcas, in Boscá, 1877) worden 
in twijfel getrokken (Goux, 1957; Arnold,  Burton  & Ovenden, 1978). Op beide 

plaatsen was onze inventarisatie zonder succes. Onnauwkeurige opgaven zoals van 

Mbller (1894) en  Tait  (1894) (zie Crespo, 1971) hebben we buiten beschouwing 

gelaten evenals de uitgezette exemplaren bij Sintra (Viera, 1887, in Crespo, 1971). 

Het verspreidingsgebied van de goudstreepsalamander valt nauwkeurig binnen het 

gebied lager dan 1000 ni met een neerslag van neer dan 1000  nun  per jaar (figuur 28). 

+De verwerkte literatuur is opgenamen in de literatuurlijst. Ondei 	 t zijn de alcohol-oollectiesvan  

Institute  de Zoologia 'Dr. Angusto NObre', Porto; Miséum  national  d'Histoire naturelle, Parijs; 

Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, Leiden; Zoölogisch Museum (Inst.  Tax.  Zool.), Amsterdam. 
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De goudstreepsalamander leeft op beschaduwde en vochtige plaatsen met rotsen en 

stenen langs beken in heuvelachtige en bergachtige streken. Van de biotopen waar 

we de goudstreepsalamander hebben ontdekt vallen er twee buiten deze omschrijving. 
.o-eeLt 

Deze vindplaatsen waren een dóorstromerulq,betonnen waterreservoir waar we: laren 

in aantroffen en de oevers van de kleine rivier Rio de  Mel  waar we een volwassen 

exemplaar vingen. De variatie in biotoopkeuze is klein. 

7.3. Vérspreidingsgeschiedenis 

Het is aannemelijk dat de noordgrens van het verspreidingsgebied van de goudstrccp-, 

salamander zich tijdens de pleistocene ijstijden tot ten zuiden van de pyreneen 

heeft verlegd. Het land ten noorden van de Pyreneen was grotendeels bedekt met 

een toendravegetatie zonder bos (Bilidel in Wholdstedt, 1961). Het klimaat was niet 

geschikt voor koudegevoelige sporten. Ongetwijfeld hebben het in postglaciale 

tijden - vooral in de zomer - steeds minder neerslagrijke klimaat (Wpldstedt, 1961) 

en de daarmee samenhangende ontbossing van het iberisch schiereiland het areaal 

van de goudstreepsalamander verder doen inkrimpen. Een in de loop van de evolutie 

toenemende specialisatie van de goudstreepsalamander, misschien mede om concur-

rentie van de vuursalamander te ontlopen, is in overeenstemming met een steeds 

beperkter verspreiding. 

In het gebergte  Serra  de  Santa  Justa is de vuursalamander ruim verspreid. 

In het najaar troffen we de volwassen exemplaren aan verzameld langs het beboste 

deel van de bovenloop van de"Silveirinha. De vuursalamanders paarden er en hebben 

vooral daar hun larven afgezet. Joly (1968) constateerde in de voortplantingstijd 

verplaatsingen naar en van een beek over een afstand van 'verscheidene honderden 

meters'. Het voorkomen van de goudstreepsalamanders daarentegen is strikt gebonden 

aan de beekloop. Een van de verklarende factoren is 1-11- rplatief groter verdampend 

oppervlak van de goudstreepsalamander. Het verschil in oecologische amplitude 

vinden we terug in de ruimere biotoopkeuze en het grotere verspreidingsgebied 

van de vuursalamander. 



-50- 

8. Bedreiging en bescherming 

Het verspreidingsgebied van de goudstreepsalamander is klein, maar binnen het 

verspreidingsgebied is de soort meestal niet zeldzaam. In de gebergten  Serra  

do Gerez,  Serra  de  Santa  Justa,  Serra  de Móntemuro,  Serra  de Lousa en bij 

Salto de  Sousa,  Ribeira de  Pena  en Celanová (Spanje) en waarschijnlijk op 

een groot aantal andere plaatsen is de goudstreepsalamander talrijk. 

De goudstrccpsalamander is gevoelig voor verstoring van bocklopen en voor 

wateronttrekking en watervervuiling. In de minder dicht bevolkte gebieden van 

Spanje en Portugal zijn de beken meestal niet sterk vervuild en niet sterk 

gestoord. De aanleg van muurtjes langs beken en terrassen en de aanleg van 

beekoverspanningen is gunstig als ze zijn opgebouwd uit losse, niet te grote 

stenen; deze structuren vormen schuilplaatsen. Wateronttrekking is net behulp 

van plastic buizen eenvoudiger en efficienter dan vroeger en wordt steeds vaker, 

nu al op grote schaal toegepast. Bij de bevloeiingstechnieken langs meer steile 

beeklopen wordt meestal niet de hele beek omgeleid. Naar ons inzicht vo 	lut 

wateronttrekking de grootste bedreiging voor het voortbestaan van dichte 

populaties. 

Het gebergte  Serra  de  Santa  Justa wordt in zijn karakter bedreigd door de 

steeds uitbreidende dorpen Válongo,  Campo  en San Pedro da Cova en meer nog 

door de cellulosefabriek die afgelopen zomer een deel van het gebergte  Serra  

de Pias heeft omgetoverd tot een eucalyptusplantage. Op grond van de resultaten 

van ons onderzoek steunen we de plannen tot de instelling van een natuurpark  
'Serra  de  Santa  Justa' (zie  Pacheco  1977, 1978 a,b,c). 

8. A respeito da ameaQa e da protecaó da salamandra -risca -d'ouro, 

Chioglossa lusitanica Bocage, 1864 

O território do espargimento da salamandra-risca-d'ouro, a Chioglossa lusitanica, 

é pequeno, mas dentro do território a espécie normalmente na ó é rara. Nas Serras 

do Gerez, de  Santa  Justa, de Montemuro e de Lousa, e perto de Salto de  Sousa,  

Ribeira de  Pena  e Celanova (Espanha) e provávelmente na major parte de outros 

lugares a salamandra é numerosa. 
% 

A salamandra-risca-d'ouro é sensIvel pelo perturbagao do trajecto dos ribeiros 

e pelo nível e poluiaó da água. A construaó das muralhas ao lado dos riipeiros 

e dos terra9os, e a constrwaó das  pontes  é favorável, se sa ó batidos de pedras 
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soltas e na ó muitas grandes; estas estruturas formam esconderijos. Nes territórios 

menos populosos da Espanha e de Portugal os ribeiros sa o normalmente pouco sujos 
e pouco melestados. Tirar a água  corn  tubos de plástico é neste memento mais  simples  
e eficaz, e é aplicado  em  grande escala. Na técnica ousada na irrigagaó dos ribeiros 

mais ingremes, o ribeiro na ó fica totaImente desviado.  Segundo  a nossa opiniaó 
% 

a grande ameaga para a existéncia das populagaos densas das salamandras consiste  
em  tirar a água dos ribeiros. 

0 carácter da  Serra  de  Santa  Justa está ameagado pela expansaó  continua  das 
aldeias Válongo,  Campo  e San Pedro da Cova e tambem pela fábrica de cellulose que 

modificou no verao passado uma parte da  Serra  de Pias numa plantagao de eucaliptos. 

Conforme os resultados da nossa investigagao nos apolamos os planos da fundagao 

duin parque  natural 'Serra  de  Santa  Justa'. 
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0110000000o Rydroporus sP. 0 • 5 0 0 0 a 0 e 0 

Graptodytes sp. • 11 t 0 0 0 u 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 Stictotarsue duodecimpustulatus 0 0 e 0 0 0 u 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 Agabus af biguttatus 0 0 0 0 0 0 4 0 I 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 Agabus af  brunneus 0 0 

1
0 0 0 0 0 

Hydaticus sp. 0 0 le 0 0 0 0 0 0 0 
Dytiscus  margins his  • 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 e O 0  0 0 0 0 Dytiscus sp. 0 0 .1 0 0 0 0 0 0 0 
0 I> 0 0 0 0 0 0 Hydraena sp. e4 0 0 0 0  ID  0 te 0 
I e 0 0 0 0 0 0 Hydrochus sp: 00 0 0 0 0 4 0 0 0 

Helophorus sp. 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 
0 e 0 0 e 0 e 0 Berosus sp. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 e 0 C 0 Anacaena globulus I e 0 0 * 0 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 Hydrophilidae indet. 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dryops sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 ce 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 Helodidae indet. 0 0 0 0 t 0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 0 0 0 Megaloptera 

e 0 0 0 0 0 0 0 Sialis sp. 0 0 I. 0 0 0 0 0 0 0 
000 0 0 e o e 0 Trichoptera 

e 0 g 0 o 0 0 0 Rhyacophila sp. 0405 0 0 0 0 Op 
05 0 0 e 0 e 0 ? Philopotamus sp. 0 0 0 de 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 gi) 0 Wormaidia sp. 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 Hydropsyche sp. 0 0 0 e/ 0 0 C,  0 e 0 

Polycentropus sp. 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 
0 0 e 0• e 0 4 0 Ecclisopterys guttulata 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
0 e 0 0 0 0 0 0 Setodes sp. 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 
o o b o o 0 0 • Sericostomatidae indet. 0 500 0 0 0 0 0 0 

4000000 0 • 0 Sericostoma sp. 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
t 4 0 0 0 0 0 0 Helicopsyche lusitanica e 0 0 0 0 0 • 0 
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tabel 20 (vervolg) 

Diptera 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

rimulHdac indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SimnZ.jum sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Syrphidae indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 Q. 0 

Ablabesmya sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trissopelop-ia longimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bri17.ia modesta • 0 0 0,  0 0 0 0 0 0 

Orthociadiinae indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ohironomini indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tanytarsini indet. 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 

Ceratopogonidas indet. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

DoZichopodidae indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Haematopota sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atherix ibis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atherix sp. 0 0 0. 0 0 0 0 0 40 0 

Rhagio sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 

tabel 20. Inventarisatie macrofauna. Plaats van monstername: 

Salto de  Sousa  - Saltobeek traject 43 en 44,  Serra  

de  Santa  Justa - Ribeira da Silveirinha ter hoogte 

van San Pedro da Cova, de aanvullende monsters zijn 

genomen aan de bovenloop (traject 7 t/m 45). 

9.2. Zuursto 	uetingen 

Salto de Sousa - Saltobeek  

zuurstofgehaite ( pixn ) 
aantal over een 

datum 	 metingen periode van gem. max.-  min, 	gem. max.- min. 

2 - 3 mei 
2 - juli 
11 - 12 juli 
9 - 10 oktober 

2 - juli 
11 - 12 juli 

Serra de Santa Justa - Ribeira  da  Silveirinha  

temperatuur 

datum 	 metingen periOde van gem. max. - min. 

30 april - 1 mei 14 26 uur ' 13.3 11.7 - 15.0 

15 - 16 mei 3 5 uur 13.3 11.7 - 14.1 

3 juli 5 9 uur 16.6 16.0 - 17.0 

6 - 7 juli 6 8 uur 15.8 15.5 - 16.2 

10 - 11 augustus 7 12 uur 18.0 17.2 - 18.9 

25 - 26 september 9 12 uur 17.8 16.9 - 18.6 

12 + 16 - 17 oktober 8 ,  4+8 uur 16.1 15.2 - 17.0 

28 + 30 - 31 oktober 11 9+6 uur 14.9 13.7 - 15.9 

10 - 11 augustus 7 12 uur 17.9 17.2 - 18.9 

28 + 30 - 31 oktober 7 9+6 uur 15.5 14.8- 	15.9 

tatel 21 . Temperatuur en zuurstofgehalte van Saltobeek en Ribeira da Silveirinha. 

banperatuur (°C) 

8 18 uur 12.3 11.7 

6 9 uur 16.9 16.3 
4 8 uur 16.2 16.0 
4 8 uur 15.2 14.8 

6 9 uur 16.7 16.3 

3 4 uur 15.9 15.7 

aantal over een 

- 13.6 9.9 	9.5 - 10.8 stromend 

- 17.3 9.3 	9.0 - 	9.4 stranend 

- 16.3 7.1 	6.8 - 	7.5 stranend 

- 15.7 10.4 	10.2 - 10.5 strommx1 

- 16.9 9.4 	9.3 - 	9.5 stilstaand 

- 16.0 11.7 	11.5 - 11.9 stilstaand  

( 0C) zuurstofgehalte (we) 

gem. min. 
8.1 7.9 - 	8.4 stremend 

11.4 11.3 - 11.6 stromend 

9.2 8.9 - 	9.5 stranend 

8.9 8.8 - 	9.3 strornend 
8.0 7.2 - 	8.7 stramend 
7.2 6.7- 	7.4 strcmend 

9.3 8.9 - 	9.8 stria:lend 

8.7 7.6 - 	9.8 stromend 

8.0 6.9 - 	8.5 stilstaand 

7.5 6.4- 	8.9 stilstaand 
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