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Vrijdag 30 maart 

We vertrekken thuis om 5u20 en nemen de trein om 5u37 richting Brugge. In Brugge stappen we 

over op de trein naar Eupen. Nora blijft thuis achter en krijgt nog een warme knuffel... Dit jaar 

vertrekken we op vrijdag met de helft van de ploeg, de andere helft komt achter op zaterdag. 

Het is stil in de ochtendtrein en we doen nog een ochtenddutje. Om 7u30 staan we aan de security, 

om 8u15 aan gate A 54. Ondertussen zijn Hilde D en Johan ook gearriveerd. Hilde en Fien proberen 

een reis te winnen. Dat lukt niet, maar Hilde wint wel een doosje chocolaatjes! 

We stijgen op om 9u40. Straks, in Porto, kunnen we de klok 1 uur terugdraaien. 

We landen om 11u05 en het is hier 20°! Alles ok met de valiezen en we kunnen onze huurauto 

afhalen. We boekten met Auto Europe. Zij zoeken voor elke dag de goedkoopste autoverhuurder uit 

(Hertz, Europcar, Avis,...). Vandaag is dat Europcar. 

Om 12u20 vertrekken we richting Braga. Het is rustig op de ring rond Porto. We rijden verder op een 

autostrade met heel veel bochten. We zien eucalyptusbossen (waarvan er 1 in brand staat), 

sinaasappel-  en citroenbomen in de tuintjes en de aronskelk staat in bloei. Het is hier al veel groener 

dan bij ons; de bomen hebben al veel meer blad. 

We stoppen in Gavinheiras aan een waterbak, waar we een mannetje marmersalamander en een 

Iberische watersalamander vinden. We zien er een Spaanse pijpbloemvlinder, een koningspage, een 

sperwer en stengelloze sleutelbloem. 

We rijden verder naar Geres en zien onderweg enkele bananenbomen. Het hotel Carvalho Araujo in 

Geres is mooi! We gaan shoppen, want we hebben dorst! De hoteleigenaar stippelt voor ons een 

mooie wandeling uit. We besluiten dit morgen te doen. 

We rijden richting Portelo de Homen. Onderweg horen we zwarte mees.  

We maken een wandeling langs Rio Homen, het pad leidt naar een verlaten goudmijn en we 

passeren een idyllisch watervalletje. 

Vogels: zwartkop. Planten: anemoon, dubbelloof, vleugeltjesbloem (spec), aardbeiboom, steeneik. 

Vlinders: grote vos, groentje en argusvlinder. Amfibieen en reptielen: NW Iberische hagedis, Spaanse 

muurhagedis en een pad (supergroot).  

Geert C haalt de auto en wij wandelen verder. Er staan bijenkasten en we horen een goudvink. 



We keren terug naar het hotel. Bij een stop onderweg: Iberische beekkikker en larve van 

vuursalamander (Salamandra salamandra gallaica).  

Terug aan het hotel horen we Europese kanarie.  

Van de hoteleigenaar horen we dat het moeilijk is om nu al adders te vinden, volgens hem zijn mei en 

juni beter. We twijfelen hieraan. Hij vertelt dat zijn vader vroeger eens een wipneusadder pakte met 

zijn handen. 

Aan de haard beneden nemen we ons aperitief, porto natuurlijk. De hoteleigenaar toont ons 3 

wipneusadders... op alcohol. Het is niet druk in het hotel. We vragen of we er kunnen eten en 

bestellen 'baked heak'. We krijgen gekookte vis, warmoes of snijbiet, worteltjes en gekookte 

aardappelen voorgeschoteld en vooraf een groentesoep die naar hutsepot smaakt. Het dessert is een 

huisgemaakte flan caramel. 

 

's Avonds gaan we in de omgeving op zoek naar de goudstreepsalamander, die we ook vinden. Een 

prachtig beestje! 

wipneusadders bij de aperitief 



 

Zaterdag 31 maart 

Aan de ontbijttafel hebben we een mooi zicht. Er vliegen rotszwaluwen, een grote gele kwik, vinken 

en huismusjes. Bericht van Nora: ze stijgen op! 

We rijden terug richting Portela de Homen. We maken een wandeling. Vogels: groene specht, grote 

bonte specht, zwartkop en een grijze gors die zich in al zijn pracht laat bewonderen! Vlinders: grote 

vos, kleine vuurvlinder, groentje, argusvlinder, boomblauwtje, citroenvlinder en Spaanse 

koningspage. Planten: viooltje (spec), galappel en sterhyacint. Reptielen: Spaanse muurhagedis, 

Algerijnse zandloper en een juveniele parelhagedis. Geert vindt de eerste wipneusadder. Een tijdje 

later vinden we er nog één en een prachtexemplaar Iberische smaragdhagedis. 

 

goudstreepsalamander 

wipneusadder 



 

We keren terug naar de auto en een tijdje later zijn Geert S, Hilde V, Hanna en Nora er ook! Na de 

picknick maken we terug dezelfde wandeling, maar we gaan verder door. Vogels: Provençaalse 

grasmus en kuifmees. Planten: wilde perelaar, vleugeltjesbloem, muizendoorn, adelaarsvaren, 

wolfsmelk en blauwe bosbes. Reptielen: Algerijnse zandloper, wipneusadder en Iberische beekkikker.  

 

wipneusadder 

Algerijnse zandloper 



Onderweg komen we een oude mijlpaal tegen en een bord zegt ons dat we ons op een oude 

Romeinse weg bevinden. We zitten op 660 m hoogte. 

Terug bij de auto horen we goudvink.  

We stoppen een eindje verder, bij Fonte Dos Vidperos. Er stroomt een klein beekje. Er staat een 

bosje trompetnarcissen en steenbreek. 

's Avonds eten we in restaurante Novosol. Als aperitief nemen we natuurlijk terug een portootje. Er 

komen lekkere gefrituurde hapjes en olijven op tafel. We bestellen geit, lam, kip, vis en rode wijn. De 

sprankelende rode wijn die we gisteren kregen bij het avondeten, viel niet bij iedereen in de smaak. 

De vis, kabeljauw en dorade, is heel lekker. De prijs valt ook mee: 115 euro met ons negenen. 

Onze avonduitstap is terug een zoektocht naar de goudstreepsalamander. We vinden er ook nog een 

Iberische beekkikker. 

 

 

Zondag 1 april 

Deze morgen rijden we richting Spanje, op zoek naar de Cantabrische adder. Vogels: kuifmees, 

goudvink, roodborsttapuit, grijze gors, Europese kanarie, koekoek en buizerd. Vlinders: rouwmantel, 

Spaanse koningspage, resedawitje en groentje. Reptielen: gestreepte hazelskink, NW Iberische 

hagedis en Iberische smaragdhagedis. Een Cantabrische adder vinden we niet. 

Iberische beekkikker 



 

Het wordt warm: 25°. 

We rijden verder en stoppen aan een oud graanschuurtje voor een foto. Er net voor zien we 

boerenzwaluwen en een zwarte roodstaart.  

Terug richting Portugal. Onderweg komen we een markt tegen: we kopen er aardbeien, 

sinaasappelen, mandarijnen, schapenkaas en chorizo. Aan een kraampje wordt verse inktvis 

versneden en gekookt. Alles van het varken wordt hier verkocht: varkenskoppen, heupen, staarten,... 

Er ligt ook veel gedroogde en gezouten vis te koop. 

Het wordt picknicktijd, maar de zon laat het wat afweten. We stoppen aan een waterbak en vinden 

er marmersalamander en een 15 tal Iberische watersalamanders! We zien er ook een 

vuurgoudhaantje. 

Het dessertje voor deze middag zijn de pralientjes die Hilde op de luchthaven won. De 4 pralientjes 

worden vakkundig verdeeld in 8 stukjes. Iemand offert zich op om geen stukje te nemen.  

Vanuit deze picknickplaats maken we een wandeling. Het lijkt of we in een sprookjesbos zijn 

terechtgekomen! Planten: gevlekte dovenetel, baardmos, bremraap, ratelaar en gaspeldoorn. 

Vogels: kuifmees en roodborst.  

We komen uit in een dorpje op Spaanse bodem. Tussen een bouwvallig muurtje zit een Iberische 

smaragdhagedis. We komen aan een veldje waar wel 50 trompetnarcissen samen staan.  

We gaan terug op zoek naar de Cantabrische adder, zonder succes echter. Waarnemingen: 

roodborsttapuit, hooibeestje, NW Iberische hagedis en een ringslang van 105 cm. 

gestreepte hazelskink 



 

Het is Palmzondag vandaag en de Portugezen lopen met takken laurier rond. Op de terugweg naar 

ons hotel stoppen we aan een bronnetje. Er zitten larven van vuursalamanders in het water. We 

vinden er ook marmersalamander. Verder nog een boomklever, stengelloze sleutelbloem en gevlekte 

gele dovenetel.  

'Jezus' passeert op zijn wit paard: een bizarre figuur, met lang wit haar en in het wit gekleed. Hij 

vertelt dat hij hier de picknickplekken opruimt, maar helemaal niet wordt geapprecieerd. 

's Avonds eten we in Lurdes Capela. We drinken nog iets als we terug zijn in het hotel (plaatselijke 

schnapps van jeneverbes). De hoteleigenaar vertelt ons dat er gisteren een foto werd genomen van 

een wolf in Campo da Geres. Hij toont ons ook nog een foto van een slang die een smaragdhagedis 

aan het verorberen is.  

Maandag 2 april 

We staan wat vroeger op en vertrekken om 8u30 naar Antonio en de wolf! Het heeft geregend 

vannacht en op de weg tussen Portela de Homen en Geres liggen tientallen vuursalamanders, 

doodgereden. Vogels: ooievaar, zwarte wouw en buizerd.  

Middagstop in een Laguna. Waarnemingen: veldleeuwerik, blauwborst, heggemus, witte kwik, 

graspieper, waterpieper en tapuit. Planten: krokus, moeraskartelblad en trompetnarcis. Vlinders: 

oranjetipje. Reptiel: Iberische berghagedis (Iberolacerta galani).  

Iberische smaragdhagedis 



 

We rijden rond 15 uur verder en de cd's worden bovengehaald: de nieuwe MNM, Daan, Idool en 

Abba. 

We komen aan in de provincie Junta de Castilla y Leon. Vogels: ooievaar en zwarte wouw. Aan 

Embalse de Valparaiso, bij Cional, houden we nog een stop. We vinden er Iberische meerkikker, 

Spaanse muurhagedis, hooibeestje en een baardgrasmus. 

Iberische berghagedis 

(Iberolacerta galani) 



 

Rond 17 uur komen we aan bij Antonio, Hotel CTR Veniata te San Pedro de las Herrerias. De zoon van 

Antonio rijdt voor en toont ons de plaats van de wolf bij Villardeciervos. Er zitten in de omgeving 

blijkbaar 10 roedels. Er heerst een goede verstandhouding met de plaatselijke boeren. In Spanje is dit 

de enigste plaats waar de wolf nooit is weggeweest. We zien er 3 edelherten en 2 koekoeken: een 

grijs en een bruin exemplaar, groene specht, houtduif, torenvalk, baardgrasmus en een 

roodborsttapuit. Terwijl we speuren op de vlakte naar een glimp van een wolf, stapelen 

onweerswolken zich boven ons op. Een tijdje later begint het te onweren, te regenen en te hagelen. 

Na drie kwartier klaart het op en stappen we nog even uit. Het laatste half uur levert niets meer op. 

Op de terugweg zien we kikkers en padden op de weg, maar het is jammer genoeg veel te druk om te 

stoppen. 

Het eten staat al op tafel: dikke bloemkoolsoep en frietjes met gerookt varkensgebraad. Als dessert 

hebben we keuze tussen flan, pudding of een sinaasappel. 

Geert C, Johan en Hilde V gaan nog even naar buiten. Ze vinden nog boomkikker, rugstreeppad, 

vuursalamander, Iberische meerkikker, vroedmeesterpad (auditief), marmersalamander, vos, 

dwergooruil en bosuil (beiden auditief).  

Dinsdag 3 april 

's Morgens vertrekken we om 7 uur naar het wolfuitkijkpunt in Villardeciervos. Waarnemingen: 

kruisbek, torenvalk, koekoek, zwarte mees, boomleeuwerik, kneu en blauwe kiekendief. Net zoals 

gisterenavond, kaarten Nora, Hanna en Fien.  

Spaanse muurhagedis 



Er is verstoring op de piste: een jeep met jagers haalt er een geschoten ree uit.  

Voor het ontbijt rijden we terug naar het hotel. Onderweg vliegt een hop over. 

Er is geroosterd brood met confituur, warme chocomelk en straffe koffie.  

We winkelen in een klein, rommelig winkeltje. In het dorpje zit een ooievaar op nest en vliegen 

boeren- en huiszwaluwen rond. 

In een poel bij Mahide genieten we van een prachtig schouwspel: een Salamandra salamandra 

bejarae is aan het bevallen in het water! We vinden er ook nog Iberische watersalamander. 

 

Vogels: Iberische klapekster, grauwe gors, blauwe kiekendief, kuifkoekoek en tapuit. 

Naar Flechas: hop, roodborsttapuit, boomleeuwerik, heggemus, Europese kanarie en zwarte wouw.  

We eten bij een groeve. Waarnemingen: argusvlinder, rotszwaluw, Cetti's zanger en Spaanse 

muurhagedis.  

Op de terugweg: zwarte spreeuw, zwarte wouw, bruine kiekendief, watersnip, grote lijster en wilde 

eend. Aan een poeltje: adderringslang, Iberische meerkikker, boomkikker en larven van de 

vroedmeesterpad.  

vuursalamander  
(Salamandra salamandra bejarae) 



 

Weg naar Mahide: buizerd en zwarte wouw. In Mahide: putter en ooievaar. We gaan op zoek naar 

ijsjes, maar die zijn helaas niet te vinden in de plaatselijke winkeltjes.  

We rijden naar la pista, een andere plaats om wolf te zien. Op het baantje dat er naar toe leidt, lopen 

processierupsen over de baan. Waarnemingen op de wolvenplaats: blauwe kiekendief, raaf en 

zwarte mees. 

Terug in het hotel krijgen we dikke wortelsoep en tortilla met groentjes. Lekker! 

Bij het luchten 's avonds: vos en kerkuil. 

Woensdag 4 april 

We nemen ons ontbijt mee uit het hotel: brood, thermossen met koffie en warme chocomelk, 

plastieken bekers en bestek. Bij de ingang van het hotel zit een klein vosje. Waarschijnlijk krijgt hij 

hier geregeld wat eten toegestopt. We horen bosuil en boomkikker. 

We gaan terug naar Villardeciervos. Waarnemingen: koekoek, Provençaalse grasmus, gaai, vos en 

everzwijn. Terug geen wolf te zien. 

Daguitstap naar Villafafila. Waarnemingen: ooievaar, grauwe kiekendief, rode wouw, grauwe gors, 

huismus, grote trap, kleine torenvalk en blauwe reiger. Er staat een typische duiventil, zoals we er 

hier nog veel zullen zien. We gaan het bezoekerscentrum binnen. 

Verdere waarnemingen: steltkluut, tureluur, ringmus, rotsmus, kuifleeuwerik, grauwe kiekendief, 

putter en vale gier. 

boomkikker 



We eten in een plaatselijk cafeetje en bestellen er enkele tapas: kroketjes met ham en kaas en 

calamares. Het is veel te koud buiten! De rekening is een ronde som van 20 euro. We kregen wel 

waar voor ons geld. 

Door een tip uit het bezoekerscentrum rijden we naar het Observatorio de aves de Otero de 

Sariegos. Er staan verlaten lemen gebouwtjes en huizen. Vroeger werd hier ook nog zout gewonnen. 

Verschillende modellen van oude duiventillen worden hier gerestaureerd.  

 

Waarnemingen aan de uitkijkpost: rode patrijs, bergeend, kluut, lepelaar en slobeend. 

Nora, Hanna en Fien kaarten terug, maar het begint toch wat te vervelen... Morgen misschien eens 

gaan shoppen met hen, naar Bragança? 

Terug in Villafafila, waarnemingen: kuifleeuwerik, zwarte wouw, grote trap, putter, buizerd, lepelaar, 

steenuil, slechtvalk, bontbekplevier, hop en blauwe kiekendief. Verder nog een Iberische haas en 

blauwe druifjes. 

Terug op de wolvenplaats, Villardeciervos, regent het. Vanuit de auto zien we een baardgrasmus heel 

dichtbij. We rijden naar La Pista en proberen door de vochtige ruiten van de auto te kijken. We zien 

nog everzwijn en edelhert. 

In het hotel is er chorizo met brood en daarna spaghetti met ensalada mixta. 

' s Avonds gaan we nog luchten. Net buiten het hotel vindt Hilde V een vuursalamander en Geert C 

verderop nog een klein exemplaar vuursalamander en een stuk van een hazelworm. 

Donderdag 5 april 

Het is bar koud 's morgens, amper 1°! Johan gaat niet mee naar de wolvenplaats en gaat wat 

wandelen in het dorp. Wij rijden naar Villardeciervos. Waarnemingen: gaai, edelhert, blauwe 

kiekendief, kruisbek, zwarte wouw, everzwijn. Er valt smeltende sneeuw... 

We splitsen ons: Hilde V, Nora, Hanna, Fien en Karine gaan shoppen en wat cultuur opsnuiven in 

Bragança. 's Middags eten we in de Pizzahut. Nora en Hanna kopen een broek en schoentjes. We 

duiventil 



bezoeken het historisch centrum en het militair museum in Bragança. In het toeristisch centrum 

vragen we info. Een heel vriendelijke mevrouw vraagt ons van waar we afkomstig zijn: van België of 

Nederland? Ze vertelt dat het uitzonderlijk koud is dit jaar. Het was een heel droge winter en ze zijn 

blij met de regen en de sneeuw! 

Ondertussen rijden Geert C, Geert S, Hilde D en Johan naar Valparaiso. Er valt terug smeltende 

sneeuw; mooi om te zien, maar warm is het niet... Waarnemingen: edelhert, zwartkop, witte kwik, 

boerenzwaluw, oeverzwaluw, roodborst, wilde eend, aalscholver, dodaars en uitwerpselen van otter. 

In een mooi dorpje, Santa Cruz de los Cuerra Gos, is een restauratieproject aan de gang met steun 

van Europa. Verdere waarnemingen: goudvink, Spaanse muurhagedis, larven van vuursalamander. In 

de omgeving  van Mahide: Europese kanarie, roodborsttapuit, boomleeuwerik en 2 

rugstreeppadden. 

's Avonds gaan we terug naar La Pista. Waarnemingen: edelhert, ree, everzwijn, vos, raaf, blauwe 

kiekendief en zwarte wouw. 

Terug in het hotel is Antonio senior er. Hij maakt een specialiteit van de streek klaar: paella, met 

stukjes varkensvlees (denken we), chorizo en worst. Vooraf krijgen we een ensalada mixta. Als 

dessert een heerlijke citroenmousse, bereid door mevrouw Antonio. 

Vrijdag 6 april 

Het regent en het sneeuwt 's morgens. We waren vroeg opgestaan, maar besluiten om niet naar de 

wolvenplaats te rijden. Dan maar onze valies maken. Beneden is het koud in het hotel. Buiten horen 

we toch nog een Cetti's zanger en een zwartkop. 

 

Geert S, Hilde V, Hilde D en Johan rijden naar de Douro vallei en de anderen gaan naar Geres. We 

nemen eerst nog enkele groepsfoto's in de sneeuw en houden nog een sneeuwballengevecht. 

Het wordt -1°.... Een sneeuwruimer rijdt voor ons op de autostrade en we rijden aan 60 km per uur. 

Op de achterbank proberen de meisjes een fluitconcert te houden. Geert C zou liever hebben dat ze 

dat thuis eens alleen proberen! 's Middags stoppen we in een panaderia. Gelukkig kunnen we er 



binnen eten, want buiten is het toch echt niet te doen! Het regent in Geres. Geert wil nog een 

waterbak controleren. We parkeren de auto voor een oprit. Bovenaan de oprit staan 3 honden te 

blaffen. Hun bazin komt kijken en mevrouw komt ons helpen. Ze schept duchtig met ons schepnet in 

het water. Jammer genoeg begrijpen we niets van wat ze ons vertelt en zij begrijpt ons ook niet. We 

zien enkele Iberische watersalamanders en een koppeltje marmersalamanders. Ze vindt het prachtig: 

"Lingo", zegt ze telkens. We leggen haar uit dat de marmersalamanders 'papa en mama' zijn.  

 

We rijden terug naar het hotel 'Carvalho Araujo' in Geres en krijgen er dezelfde kamers. Het is 

souvenirtime: Fien koopt 2 paar oorringen voor 2 euro. ' s Avonds eten we in het 'kapelletje van 

Lourdes': forel met gekookte aardappelen en boontjes. We bestellen er een extra portie frietjes bij 

en een ensalada mixta. We doen nog een poging om vuursalamander te vinden, zonder succes, maar 

we nemen wel een mooie steenmarter waar. Op de terugweg naar het hotel nog één 

goudstreepsalamander  en een Iberische beekkikker. 

 

Geert met zijn assistente 

goudstreepsalamander 



 

Waarnemingen uit de Dourovallei: in Mirande de Douro: veel vale gieren, aasgier, slangenarend, 

steenarend, havikarend, dwergarend, blauwe kiekendief, rode en zwarte wouw, torenvalk, grijze 

gors, blauwe ekster, zwarte ooievaar, grote gele kwik en roodstuitzwaluw. 

Zaterdag 7 april 

We ontbijten deze morgen wat later en rijden naar Valongo. Af en toe stoppen we. Waarnemingen: 

goudvink, Europese kanarie, Iberische klapekster, raaf, roodkopklauwier, gewone pad. 

'Jezus' is terug op pad. Hij trekt mimosa's uit en gebruikt daarvoor een sikkel. Hij vertelt dat hij tegen 

de bouw van een educatief centrum is. Hij zou liever vuilnisbakken en toiletten zien op dit terrein. 

 

goudstreepsalamander 



Voor onze laatste nacht checken we in in het Park hotel in Vila Nova de Gaia, een groot ongezellig 

gebouw. We hebben een afspraak met Vasco, maar hij is niet te bereiken. Hij daagt niet op en we 

besluiten om naar een reservaat in Mindelho te rijden, dicht bij de kust. Het is er erg vuil; op 

sommige plaatsen is het echt een stortplaats! Waarnemingen: bont zandoogje, groentje, kleine 

parelmoervlinder, gestreepte hazelskink, drieteenstrandloper, strandplevier, graszanger, grote stern, 

aalscholver, steenloper, vlasbekje en een soort middagskoekoeksbloem. Nora, Hanna en Fien trekken 

ondertussen naar de zee en nemen er wat fotootjes. We sluiten de namiddag af met een ijsje, 

koffietje,... in een cafetaria op de dijk. Op de terugweg naar het hotel: geelpootmeeuw en Turkse 

tortel.  

Morgen is het Pasen en we hebben paaseitjes in de meisjes hun kamer gelegd!  

's Avonds kiezen we een regionaal restaurantje uit. Enorm grote porties, maar erg lekker. We 

presidenten. Fien eindigt als president, Karine als vice-president;  gat en vice-gat: Hilde D en Geert C. 

Zondag 8 april 

Pasen! Er ontploffen bommetjes in de stad. We rijden vlot naar de luchthaven en leveren onze auto 

in. Het is prachtig weer... We zien nog rotszwaluwen aan de luchthaven. Onze vlucht vertrekt om 

11u55. 

Het noorden van Portugal en het aangrenzende Spanje was mooi! Helaas waren het weer en de 

wolven ons niet gunstig gezind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lijst amfibieën en reptielen reis Portugal-Spanje 2012. 

1. Chioglossa lusitanica, Goudstreepsalamander 

2. Salamandra salamandra gallaica en bejarae, Vuursalamander 

3. Triturus boscai, Iberische watersalamander 

4. Triturus marmoratus, Marmersalamander 

5. Alytes obstetricans boscai, Vroedmeesterpad 

6. Bufo bufo, Gewone pad 

7. Bufo calamita, Rugstreeppad 

8. Hyla arborea, Boomkikker 

9. Rana iberica, Iberische beekkikker 

10. Rana perezi, Iberische meerkikker 

11. Anguis fragilis, Hazelworm 

12. Lacerta lepida, Parelhagedis 

13. Iberolacerta galani, Iberische berghagedis 

14. Lacerta schreiberi, Iberische smaragdhagedis 

15. Podarcis, bocagei, Noordwest-Iberische hagedis 

16. Podarcis hispanica, Spaanse muurhagedis 

17. Psammodromus algirus, Algerijnse zandloper 

18. Chalcides striatus, Gestreepte hazelskink 

19. Natrix maura, Adderringslang 

20. Natrix natrix, Ringslang 

21. Vipera latasti, Wipneusadder 

 

 

 

 


