In dir derdl' en laat\te arrike/ t'e!Tolgt de aurl'ur ::.ijn reis fangs onder andere SintHelena en Ascencion. Tll't'e nlanclen midden 111 de Arlwuische Oceaan . Door hun
gei\o/eade liggmg />el'{/lten oceaniw·he eilanclen let·em 1 ormen, clie nergt'm a/1(/en
t·oorkollren. Zo trejj'en II'£' a relarief t'el'l soortl'n insekten en vogel.\ aan die her
1·emwgen toT l'!iegen t•er/oren hehhen. Het feit dar dit t·erlie\ ill dit ·er'e diergrol't>en
onujlwnkelijf.. 1'(111 elkaar is opgetredell, wggaeert dar het in termen t•an eifelrjf..heid
en ei'Oiutie een herrekkelijk .\impel gebelll'i'll moer ;.ijn. Ook ill ·nomwle '
imef..tenpopulatics rreft men nier ;.elden ongetleugeldc exemplarl'n wrn . Het
bef..endste I'Oorheeld \'Onnen we/ cle bamlllet•liegje\· ( /)ro.wt>hila), die t•eel I'OOr
erjdijf..heid\\ttuhe\ C{ebruikt ll'orclen. ,\fen heefr m~tge,teld clar her a/ dan niet he::.itten
t•an l'!euf!,l'ls hij tle::.e dierrjes gereguleerd worclt door c'c'n erf'elijf..heidsdrager of f!,<'ll:
een t•erandering (muratie) l'llll clir c•ne gen kan l'leugeldegcneratie wr get·o/g hehlwn .
\ 'ormaal gesproken mag \\'Orden aaHf!,l'IIOIIIen clar exemplaren met cle::.e eigensclwp 111
her 1/(1(/eel ::.ijn ten op::.ichte l'a/1 hun t•!iegende wortgenoten. Op eilanden lijl\l dat
ec/1/cr 111et alrijd her get·tr! re ::.ijn .

Herinneringen aan een reis naar
door Dr. J. C. den Hartog
FO'I O'S VAN I)~ ~(' HRIJ VER T~ N/. IJ 1\N OERS V[ RM I, LI)

De reu~enalk stie~f in de
jaren vijftig van de vorige
eeuw door wedoen van de
mens uit. Ze leefden op
eilandje.\ in he1 noordelijke dee/1·an de Ailalllische Oceaan o.a. hij /};land en konden niet
vliegen. Op de j()fo is de
opge~elle reu~enalk te
~ien die in /8.JO aan Ani1
werd gesclwnken en 1111
dee/ uitmaakt van de cvllectie van het /nstitutll
voor Taxonomische Zoblogie in Amsterdam.
Foto: Fred Nordheim.

!'lain', vroeger hos, nu ei'n ui1gestrek1e ll'eide•'iakte
••fller,den ll'ire-birds he! ui1.wekend naar hun ~in hebben.

int-Helena (3)

Atlalllische Oceaan met de verKhiloceanische eilmulen. Aang('!i"''en
de Mid-AllamiKhc rug (-- -)
reisroute van de auteur 1.. • ) mel
Khip de 'Cemaur'.

l ederccn wcet dat vogels, als zc uit het ci komen, zondcr uitzonderin g
zcer slccht o ntwikke lde vleugels hebben en niet kunnen vl iegen . Ook
hier geldt dat een 'simpele' verande r ing in de groeiregulatie (die waarschijnlijk niet meer ve reist dan ccn o f enkele veranderin gen in het crfelijke materiaal) al zou kunnen bcwc rkstelli gcn dat dit j c ugdkenmerk in
volwassc n toestand gehandhaafd blij ft. In de praktijk blijkt het ve rlies va n vliegvermogen vooral te 7ijn opgetreden bij vogelgroepen die op de grond fourageren en die dus
voor hun ledwijzc ni et primai r va n hun vliegvcrmogen afhankelijk zijn . Een schoolvoorbec ld va n zo'n groep vormen de r alachtigen waarva n vele ni ct-vliegende vertegenwoordigers bekend zijn. H ct zijn vogcls die, ze lfs a is ze goed kunnen vliegen. ni et ga uw
op de wieken gaan. Bij ver mecnd gevaar nemen Le doorgaans de bcnen en verstoppe n
ze zieh t us en de vegetatie: gedrag dat bijvoorbce ld ook ons gcwone waterhoentje
(Gallinula cltloropus) vertoont. Hij acuut gevaar cchter, zoa ls directe bedreiging door
ce n roofdier , is hun vlicgve rmogen onontbeerlijk en hetzclfde geldt als, ten gevolge van
seizoenswisselingen. trekbewegingen noodzake lijk zijn in verband met optredcnde
vocdselschaa rste. Slechte vliegers zij n dan duidelijk in het nadeel. Op oceanische eilan den met hun relaticf gel ijkmatige klimaat en het o ntbreken va n roofdic rc n kan deze
sclccticdruk op het vliegverm ogc n cchter mincler groot zijn of zc lfs wegvallcn, waarcloor ook afwij kencle cxcmplaren met gerecluccerde vleugels kunnen overleve n. Een
crucialc rol bij de seleetie speclt mogelij k hct feit clat zul ke exemplaren noodgedwongen op zo'n eil ancl mocte n blijvcn, terwijl hun vliege nclc soortgenoten (van huis uit
trekkers en zwervers) c r, om wc lkc rcclen dan ook, gewoon weer van door kunnen
gaan. Op clezc wijze zouden gercduceerde vleugels ten slotte ecn dominerend of unive rsccl soortkenmerk kunnen worden. Yolgcn~ deLe zienswijze is reductic va n vlcugels
bij vogels in vecl gevallcn een kwestie van negatieve selectie, een degeneratie, die
slechts bij de gratie van het ontbrcken van roofdieren en de aanwezigheid van volcloende voeclscl voortgang kan vinclen en in stand kan blijven. D e evolutie die hccft
geleid tot het ontstaan van zulke ' hulpeloze' endemische vogelsoorten, vollcdig aangepast aan de beschermendc omgcving van een enkcl ge·isolecrd cila ndje. kan bij ve rstoring va n de heersende condities tcniet worden geclaan. Er zijn lcgio voorbcc lden te
noemen , en ais het geen ingevoerdc roofclicrcn, rat ten of huiskatten zijn , is hct de mens
zel f. die rcchtstreeks verantwoorclelijk is voo r het verdwijnen va n zulkc soort en, waarbij we aileen maar behoeven te denken aan de dodo van M auritius, de solitair van
Reunion en de reuzenalk.
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Uitziclll op Jamestown, waar lwt onderzoeksschip de 'Centaur' voor ankcr
ligt.

Uitzicht vanaf de Central Ridge op
Sandy Bay. Op de voorgrond een
Gumwood Tree (Commidendron robustum), waarvan er nog enkele honderden zijn .
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Ook op St. -He le na lecfden vroeger, zoals men aan de hand van zeer
jo nge subfossiele afzettingen hecft kun ne n vaststelle n , ten minste een
tweetal niet-vliegende e nde mische rall e n . H istorischc gegeve ns over
dezc soorte n zij n niet beschikbaar , maa r het lij kt zeer wei mogelijk dat
ze e r nog waren toen de eerste on tdekkingsreizigers op het e ila nd la ndden. Op Ascension lecfde te n tijde va n de o ntde kk ing met zeke rheid nog zo'n ral
(Atlantisia elpenor); de beschrijving uit 1656 van Peter M urphy, een E ngelse wereldreizigc r , laat daar wci ni g tw ij fc l over bestaa n, e n recente vonclste n van skele tmateriaal
vonn e n een bevestiging . Een ral van he tzelfde geslacht met vrijwel eompleet gereduceerde vle ugels ( Atlamisia rogersi) komt tot op hede n nog vrij algemeen voor op Inaccess ible Isla nd, een van de eila ncljes va n de meer widelij k gclcgc n Tristan d a Cun ha
groe p. De h uid ige avifauna van St .-Helena is bijzonder arm, zowel in soorten als in
in dividue n. E r broeden sleehts zes soorten zeevogels: de bruine e n de Z\varte noddy
(A no us sto!idus en A. minwus), de witte stern (Cygis a!ha), de bonte stern (Sterna
f uscata), de roods nave lkeerkringvoge l (Phaeton aethereus) en het Made ira stormvogeltje (O ceanodroma cas1ro). D e meest opvalle nde van deze voge ls is wei de witte stern ,
d ie gedure nde het gehe le jaar overa l op het eila nd ka n worden aangetroffcn . Hoe wei ze
voorna melijk te zie n zijn la ngs de steilc zeekliffe n, zag ik dcze wcinig sch uwe vogels
ook in bomen op de Central Ridge e n zcl fs midde n in J a mestown. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de zeevoge lfa una vroeger vee! rij kcr was. Door jacht, de reeds genoemde
ontbossing e n ande re ve rstorin gen va n het leefgebiecl , zijn ech ter diverse soo rte n vc rdwe ne n , zoals frega tvogels e n boobysoorte n, die mome ntee l nog wei op Ascension
broede n . Zo' n hon derd jaar ge lede n werd er nog fel gejaagd op de roodsnave lkeerkri ngvoge ls, vanwege de lange sic rlijke staartpc nnen, d ie vecl aftrck voncle n in de loenmalige Wcste uropese damesmode . Desondanks heeft deze soort zich k unne n handhaven. O ngetwij fe ld is cl aarbij va n cloorslaggevende betekenis geweest cla t keerk ri ngvogels nie t in kolonies broeden e n d at de nestplaatsen vaa k gesit ueerd zij n in holen en op
riche ls va n voor de me ns vrijwel o ntoega nkelijke kli fwa nclen.
D e lan dvogelfa una is nog arme r dan de zeevoge lfa un a, maar subfossiele
lagen to ne n aa n dat e r op St. -H ele na kort voor, en mogcl ijk zelfs ten
tijde van de eerste mensel ijke kolonisatie, d iverse e ncle mische vogels
voork wa me n die e r nu nie t meer zijn , onder an de re een hop (Upupa
antaios), ee n koekoek (Nannococcyx ~pix) e n de twee reeds genoe mde
ralle n. Voorts maakte de bio loog G . Foster, die .James Cook op diens tweede reis o m de
wereld a a n boo rei van de ' Resolu tion· vergezelde, in 1777 meld in g va n een bla uw duifje
dat in h e t oerbos op de Central Ridge voorkwam en waarvan de bewoners beweerdcn
dat het er va n origine thuishoorde. De enige oorspronkcl ijke soort die zieh heeft kunnen handhave n is de reeds eerdcr ge noe mde wire -bird (Charadrius sanctaehelenae)
waarvan de meest verwante soort (Charadrius pecuarius) op hct vastela nd van Afrika
lee ft.
De ontbossing va n he t e il and is voor he! voortbestaan van dezc soort mogelijk zelfs van
voordeel geweest . In dit verband is het wei haast symbolisch dat de soort nu het mecst
voorko mt op de zogenaamde 'D eadwood P la in' , ee n uitgestrek te weidev lakte die,
zoals de naam duidel ij k maakt, vrocger met bos bedekt was. De hu idige populatie van
de wire-b ird wordt op zo' n soo exemplaren gescha t. De enigc andere niet ingevoerde
broedvogel is de Afrikaanse ondersoo rt va n het waterhoentje (Gallinula chloropus
africanus), die he t eila ncl zee r waarsehij nlij k op eigen kracht hecft gekolo nisecrd. De
overige broedvogels zijn allemaal ingevoerd. Waar je ook gaat of staa t op het eiland zie
je ka nar ies (Serinus flaviventrus) en aslrilcls ( Estri!da estrild), be ide afkomstig ui t ZuiciAfrik a, zebraduifjes (Geopelia striata) uit Malc isic e n focl ies (Foudia madagascarensis)
uit Madagascar. M inder algemeen is he t rijstvogeltje ( Pa{lda oryzivora). De rij wordt
gesloten door de reeds in de zestie nde eeuw ui t I nd ia ingevoerde e hu karpal rijs ( Alectoris chukar) en de faza nt ( Phasianus co!chicus) . De hie rboven genocmdc astril d staat bij
Nederlandse voliereho uders ook we i bekend als St.-Helena-faza ntje en he t hoeft
daarom nauwel ijks vcrbazing te wekken dat men voor een verwante Afrikaanse soort
( Estrila troglodytes) de naam Napoleonnetje hecft bedacht . Dat deso nda nks niemand
geprobeercl hecft o m ook d it diertje op St. -Hele na in te voeren mag een wonder heten.
Het aantal 'm islu k te' introducties is echter vele malen groter. Hicronder bevonden zich
ook Europese soo rten, zoa ls rn ussen , sp ree uwe n , merels e n lee uweri ken . Met name
hct feit dat de huismus (Passer domesticus) geen sta nd he eft kunnen houden mag verrassend worden genoemcl. Som rn ige vogels werden 'voor de aardighe id' ingevoerd,
andere in een poging tot bestrijding va n bepaa lde insekte n . zoals termieten .

Een fraaie, nog onhevchreven, op S1.-Helena aangetroffen krab, Platypodiella spec.

Een hruine booby met jong.
Booby's zijn t_vpische hroedvogels wm de oceaaneilanden.

lief rondom St. -Helena algemene koraaltje
Balanophyllia sanctae-helenae (joto , I. I::chl'llrds).
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Uit::.ic/11 I'OIIaf de ll'eg llilllr Sandy Bay
mer d e monolieten /.or I' ll Lot ·~ Wife .

Lanclzoogdieren ontbrakcn oorspronkelijk geheel op hc t eiland. Hct
sp reekt echter bijna vanzelf clat ratten en mui zen na de ontdekking snel
ingehurgerd ra akten . Door middel van regelmatige verdelgingsacties
worden de aantallen moment eel binnen de perk en gehoudc n. Opvallencl is dat de muizen zo ta m zijn dat men ze met de hand kan va ngen.
Ook konijnen zijn ingevoerd . Hun aa ntal wordt door de jacht geregulcerd . Zoals op
zoveel oceanische eilanden waar van origine geen roofdieren voorkwa men, hebben
verwilderde huisk atten o ngetwijfeld bijgeclragen tot her decimeren van vogel populaties en het uitsterven van bepaalcle voge lsoorten.
O ver de mariene fau na va n St.-H elena is maar weinig geschreve n. Er zijn enkele publikaties over visse n, mollusken. stekelhuidigen en krecftachtigen, en er bestaat zelfs een
publikatie over de zeea nemonen van het eil and van de hand va n de Zweedsc specialist
Cargren. Deze publikatie uit 1941 is gebaseerd op een collectie van de Deense onderzoeker Mortensen, die in 1930 op het eiland ver bleef. Mortensens verblijf vie I toeva llig
samen met een bezoek van het D eense oceanografische schip ' Dan a' dat naar D enemarken terugkee rde van een we tenschappelijke expeditie rond de wereld. Gedurende
drie dagen were! Morten en in de gclegenheid gcsteld om met behulp van de D ana oak
het diepere water random St. -Helena te bemonsteren; een buitenkansje. Toch omvatte
zijn zeeanemo nencollect ie slcchts 1o of 1 1 soortcn, waarvan vier uit dieper water.
Mede omdat ik ervan overtuigd was dat het aantal soorten aanzienlijk grater moest
zijn , wilde ik zelf een onderzoek instellen.
Wat mij bet mcest opviel in het water random St. Helena waren de geweldigc aantallen
zeelelies, behorende tot een tweetal soorten , Tropiometra carinara en Crinometra
transFersa, die zich op vee! plaatse n massaalmet ui tgespreide armen - om micro-plankton uit het water te filtreren - tangs onderzeese rotsrichels gevestigd hadden. l ets dcrgclijks had ik op deze schaal nooit eerder gezien.
In de getijdenzone viet de massa le aanwezigheid op van een klein grocn zecsterretje.
Patiriella exigua , en van ecn grate donkerrode zeea nemoon , Phymactis sanctaehelenae.
In het Atlanti sche gebied komt het genoemde zeesterretje verder aileen voor in Z uidA frika. De zeea nemoon wordt b uiten St. -Helena ook op enkele andere Mid-At lantische eilandjcs (Trind ade, St. Paul's Rocks) gevonden, maar ontbreekt op Ascension.

Een verzameling endemische zceanemonen (Amhopleura
sanc/ae-helenae), gereed fer conservering.

.·

Een dewil van het skelel van het koraal Sclerhelia hirtella met een gedeformeerde policp.
ifoto: £. L. M. van Esch)

In een vorig artikel ( Dieren 2e jrg. no. 4, r 985), over de Kaapverdische
Eilanden , beschreef ik de vondst van ecn krab, Platypodie/la picta, die
geassociecrd blcck te Ieve n me t kolonies van korstanemonen ( Palythoa
spp.). H oewe l tot nu toe nog nooit melding werd gemaakt van het voorkomen van de ze korstanc mon e n op St.-Hele na, trof ik er liefst drie
soorten aa n, waaronder ee n, die grate plakkaten op rotsachtig substraat vormt. Het
bleek dat ook hier enkelc kolonies 'ge·infectcerd' waren met krabjes van het geslacht
Platypodiella. Een aardige bij komstigheid was voorts dat het om een nog onbekende
soort ging, waarva n de beschrijving binnenkort gepublieeerd zal worden.
De temperatuur van het water ra ndom St.-Helena schommell jaa rlijks tussen 20.5 en
25° Celsius; random Ascension t ussen 23 e n 27°C. Wat betreft tropische soorte n is
Ascension dan ook iets rijkcr bcdee ld , maar zelfs daar is het water iets te koud voor de
ontwikkeling van tropisehe koraalriffen; die gedijen pas als de temperatuur niet onder
25°C zakt. Bij St. -Helena trof ik slechts vijf koraalsoo rte n a a n. Beschad uwde rotswa nden waren op veel plaatsen vooral bedekt met fraaie kolo nies va n het enclemische
koraaltje Ba/anophyllia sanctae-he/enae. Een bijzondcre vo ndst was ccn kolonic van de
c ndc mischc Sclerhelia hirtella, een soort di e eigenlijk in wat dieper water th uishoort,
maar d ie ik op circa vier meter di ep te in een danker hoi onder een overhangende rots in
Ja mes Bay verzamelde. In levende toestand was de kolonie min o f meer purperbruin
va n kle ur. Wa t deze vondst ext ra inte ressant maakte was het fei t da t de kolonie ge·infectee rcl was door cen tie ntal galkrabjes (Troglocinus corallicola). Galkrabjes vestigcn
zich in ontwikkelencle koraalpol iepen e n zijn in staat de groei van het pol ie pskelet
dusdanig te bc"invloeden. clat clit cen zecr karaktcristicke vorm krijgt , waarin zo'n
krabje precics past.
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Xyrichtys blanchardi, een scheermesvis
die aileen bekend is van St.-Helena en
Ascension (foto: A. Edwards).

Een pas gevangen endemische Girelle,
de 'Creenfish · (Thalassoma sancwehelenae):

Mijn veldwerk verrichtte ik voornamelijk aan de beschutt.e noordwestzijde van het eiland. Vanwege de zecgang kan aan de zuid- en oostkust
van bet e il and niet of nauwelijks gewerkt worden. Daar komt nog bij dat
deze kust vanwege bet relief van het eiland slechts op enkele plaatsen
toegankelijk is. De best bereikbare plaats is wei Sandy Bay, waar men
via een smalle , zeer steile weg met veel haarspeldbochten, sinds enkele jaren zclfs per
auto kan komen. Deze weg voert door een imposant landschap dat wortlt gedomineerd
door twee opvallende steenzuilen die , ge·inspireerd op het bekende bijbelverhaal, zeer
treffend bekend staan a ls Lot and Lot's wife (Lot en Lots vrouw). Deze zuilen vertegenwoordigen de resten van de harde, gestolde magma-inhoud van vulkanische kraterpijpen , waaromheen het zachtere gesteente in de loop der tijd is weggesleten. Door de
geexponeerde Jigging is Sanely Ba y een gebied waar men aanspoelsel kan verwachten.
Naast wat drijfhout met eendenmossels (Lepas spec.) trot ik er een aantal forse, ccn tot
anderhalve meter lange bruinwie ren aa n met daarop hydroidpoliepe n, mosdiertjes,
tweeklcppige schelpdieren, enzovoort. Dit wier, waarsehijnlijk Ecklonia maxima,
komt veelvuldig voor aan de kust van Zuid-Afri ka en bet is herhaaldelijk vastgestelcl
dat losgeraakte exemplaren St.-Helena bereiken, hetgeen de reikwijdte (van aftakkingen) van de noordwaarts langs het Afrikaanse continent stromende Benguela Stroom
demonstreerL Men zou daarom verwachten clat de mariene fauna van St.-Helena een
grote overeenkomst vertoont met die van Zuid-Afrika. Dit is ech ter niet het geval. De
overeenkomst met zowel de mediterrane en Noordwestafrikaanse fauna als de Cara'ibische fauna is vee! grater. Enerzijds toont dit nog eens aan dat, zclfs als organ is men er in
slagen een afgelegen eiland te bereiken , clit lang niet altijcl inhoudt dat zein staat zijn
zich daar dan ook te vestigen. Andcrzijds suggereert dit dat St.-Helena (en hetzelfde
geld! voor Ascension) meer binnen de invloeclssfeer van c[e oost-west stromende ZuidEquatoriale stroom en de tegengestelde gerichte Zuicl-Equatoriale tegcnstroom ligt of
gelegen heeft.
Niettemin is er een aantal soorten dat St.-Helena met zu iclelijk Afrika gemeenschappelijk hecft. Het bekenclste voorbeclcl is het reeds ge noemcle zeestcrrctje Patiriel/a exigua , clat ik vooral in de getijclenzone aantrof. Daar clit zeesterretje levendbarencl is, kan
het St.-Helena niet via in het water zwevenclc larven bereikt hebben en algemeen
neemt men aan dat eli! via de grote bruinwiere n is gebeurcl.
Toch hccft de rnaricnc fauna van St.-Helena, net als de landfauna, vooral cc n gc·isoleercl karakter, wat tot uitdrukking komi in het grote percentage e ncle mische soorten
(al clan niet ge meenschappelijk met Ascension). Voor stekel huicligen en mollusken,
twee relatief goed o nclerzochte groepe n, zou clit percentage om e n nabij 50 procent
liggen en zelfs voor kustvissen geld! volgens ee n zeer recent onclerzoek een percentage
van circa 35 procent. Deze percentages illustreren dat de wijde oceaan voor veel kustgebonden zeedieren, inclusicf goede zwemmers, ec n eve n grote barrie re vormt als voor
la ndclieren. Voor de meeste a ndere diergroepen zijn zelfs bij bcnadcring niet zulke
percentages te geven , vanwege onze nog steeds fragmentarische ke nnis omtrent deze
grocpen.

Langzaam Fervaagt het sillwuet van St.-lle/ena aan de horizon.

Na veertien dagen vrijwc l onafgebroken fan gs de kust van het ei lancl
gezworven te hebbe n, moest ik me gereeclma ke n voor de terugtocht.
Op 17 juni arriveerde de Centa ur weer op de rede van Jamestown, en in
de ochtend van 18 juni daalde ik voor de laatste keer per auto af naar
Jamestown, om mij voor de teru greis in te schepe n. Omstreeks 12 uur
vertrok het schip en verclween St.-Hele na uit het gezicht. Mijn verbl ijf was als ccn
droom voorbijgegaan. Graag was ik nog wat Ianger gebleven; er was nog zoveel te
docn . Toch was ik zecr tcvrcden met de voorlopigc resultaten: ccn schat aan nieuwe
indrukken die me nog lang z ullcn bijblijven en een interessante collectie krabben , stekelhuicligcn , mollusken en niet te vergeten zeeanemonen, want die vormclen per slot
van rekening het uiteinclelijke docl van mijn reis.
120

