St.-Helena, waar Napo leon zijn einde vond,
is maar een klein eiland. Toch on.twikkelde
zich er in de loop van de evolutie een aantal
m erk waardige eilandvormen, zowel bij de
plan.ten als de dieren. Helaas zijn er daarvan
verloren. gegaan door ernstige fauna- en
f loravervalsing.

NESTOR N OTA BILIS, zo luidt de sjie ke naam va n de brutaalste vogel in B lijdorp , de Kea
(een naa m die he m beter past) . Brutaal.. ... , nieuwsgierig, slim e n o ngetwijfeld ook de meest
populaire vogel va n Blijdorp , zeker als he t aa n de dierenverzorge rs va n de vogelafde ling ligt.
Op de kie k ziet u een kea betra pt bij een klus waar de vogels sterk in zijn : uitbreke n! Hun
snavel vormt een oersterk stuk gereedschap waar ze heel hand ig mee o mgaa n . G een slot is
veilig voor een beetje kea, tralies knagen ze door , putde ksels worde n losgepe uterd e n
voerbakke n omgekieperd ; he t zijn echte slopers en romme laa rs. E n geen ve.,rzorge r neemt he t
he n kwa lijk omdat je do mweg niet kwaad kunt worde n op deze pienter ogende donde rste ne n.
He t vere npak van deze papegaai is o nopvalle nd olijfk le urig e n , ondanks de fraaie tekening,
een stuk soberder da n de meeste a ndere be ke ndc papcgaaic n me t hun fe lle kle ure n .D e charme
van een kea zit ' m in z' n gedrag . Neem nou die drie 'zeurpiete n' in de vogelfarm van Blijdo rp.
D e ve rzorgers noeme n deze drie broertjes zo o mdat ze nog steeds ie de re dag om hun papje
je ngelen waarmee ze me t de hand zijn grootgebracht, nada t ze eind februari uit he t e i krope n .
Die drie piete n brengen Ieven in de brouwerij . Zo constateerde n de vogelverzorgers kort
gelede n 's ochte nds vroeg dat e r absoluut ingebroke n moest zijn , zo' n verschrikkelijke
puinhoop was er in de fa rm aa ngericht. U dacht he t al: bij nadere inspectie bleek he t dr ietal
vera ntwoorde lijk . 's Nachts uitgebroke n , hadde n ze e r een be nde va n gemaa kt. E n
ongelogen . ... het de urtje van hun ve rblijf was bij terugkeer van de rooftoch t achte r he n weer
in het slot gevalle n. ' Van de prins geen kwaad we te nd', zate n de d rie pie te n schijnhe ilig o p
hun ontbijt te wachte n.

Old L ongwood House,
eens de verblijfp/aats van
Napoleon.

Enkele bewoners van St.Helena, de
'Sain ts ', zoals
zij zich zelf
plegen te
noe1ne11 .

door Jan Klap wijk
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H erinneringen
•
aan een rezs
naar Sint-Helena (2)

D e reputatie van Pietje Be ll die de kea's in Blijdorp he bbe n, is ove rigens nog ni )(s ve rgele ken
met wa t ze in Nie uw-Zeeland va n deze vogel zeggen (het la nd waa r hij vrij rondscharrelt) .
D aar beweren de boeren dat kea's schape n doden als ze erge ha nger hebbe n! In Blijdorp kunt
u ze overige ns rustig e n zo nder gevaar over de ko p kra uwe le n in he t vogelhuis naast de
Kiboko Kinderj ungle .

go

door Dr . ./. C. den Hartog

St.-H e le na we rd eve na ls Asce nsio n o ntde kt door de Po rtu gese adm iraal Joao de Nova
Caste ll a . De o ntde kkin g vo nd plaa ts in 1502 , op 21 me i, nog a ltijd een feestdag op he t
e il a nd. De Nova Caste ll a , die o p de terugweg was va n Indi a, vo nd ee n rustige a nke rplaats e n trof ee n wee lcle ri ge vege tati e e n prim a zoet wa te r aa n, zodat hij o nmidcle llijk
hc t be la ng va n he t e il a ncl o ncle rk e nde als rav itaill c rin gspl aa ts op de la nge ro ute tusscn
Po rtu ga l e n de Azia tische koloni e n. De Portugezen bego nn e n clan ook sne lme t de cultivatie va n wat llll Ja mes Va ll ey hee t, e n a nde re geschikte pl aatse n. E r we rd citrusfruit
ge pl ant - voo ral citroe ne n a ls re medie tege n sche urbuik - e n e r we rde n geite n , va rk e ns ,
kippen , pare lhoe ncle rs e n de rge lijke uitgezet. He t schijnt echte r nooit tot een echt e Portugese ko lo nisati e va n he t e il and te zijn gcko me n. He t is begrijpelijk clat de Portugezen
hun o ntclek kin g gehe im trac htte n te ho ude n.
In 1588 echter la nclde de Enge lse avo nturi e r Cave ndish op he t e il a ncl e n he t ni c uws ove r
dit kleine zeema nspa rad ijs ve rspreidcle zich claarna sne l. In cle volge nde ja re n cleclen ook
E nge lse e n Necle rla ndse Oostindi c-vaa rde rs he t e il a nd aa n. Veel va n wat cle Portugezen
tot stand haclde n geb rac ht we rcl ve rni e lcl , ie ts wa t uite inde lijk in iecle rs nacleel werkte .
In 1657 nam de E nge lse East Indi a Compa ny he t e il ancl voor Engelancl in bezit. Nog
eve n, va n 1janu a ri to t 7 me i 1673 , was he t dam·na in Hollanclse ha ncle n, maa r op laa tstgenoe mde datum a nn cxce rcle n de E ngelse n he t e il ancl de finitief. De we inige pl aatse n aa n
de ku st di e toega nke lijk ware n, di e pe insnijclinge n zoa ls Ja mes Va ll ey , Bank 's Va lley e n
Le mo n Bay Valley we rcle n claarna gefo rtificeerd, zodat he t e il a ncl pra kti sch o nneembaa r
we rcl . Sincls 1828 resso rteert het e il and direct o nder de Britse kroon. De huidi ge bevo lkin g te lt circa 5000 zie le n.
He t is een e tnisch me ngelm oesje . De 'cloorsn ee' bewone r va n St. -He le na , cle 'Sa int ',
hee ft een aa nge na me bruine tot koffie-bruine kle ur , maa r me n treft ook blank e e n zee r
donkere type n aa n. Saints- hoe kan he t ook a nde rs- zijn buite ngewoo n vrie nde lijke ,
tole ra nte me nse n. Ee n be la ngrijke gebe urte nis in de hi storic va n he t e il a ncl was de inte rne rin g va n Napol eon, naclat deze in 18 15 definitief bij Wate rl oo was ·ve rslagen. Afgezie n
va n de eerste paar maa nde n ve rbl eef Napol eon tot zijn clood , in 182 1, in het naa r o nze
begrippe n vorste lijk inge ri chte Old Longwood Ho use. Sincls 1858 vo rmt clit landhui s me t
de o mli ggende tuin - nu een muse um - ee n kl e in e Fra nse e ncl ave op he t e il a nd .
De ouclste beschrij vingen van St.-H e le na sugge re re n dat he t e il ancl oorspronke lijk
geheel me t bos was bede kt. Daa r kwam echte r sne l ve ra nde rin g in door de invoerin g va n
geite n di e zich te n koste va n de vege tatie ve nne nigv ulcligcle n tot astro no mische aa ntalle n. Cavendish bij voorbeelcl zag een kuclcle me t een le ngte va n een mijl (!) aa n zich voo rbijtrekk e n. Om geite lee r, ee n gewilcl ha nde lsa rti ke l, te loo ie n, we rcle n bovendi e n zee r
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onoo rdeelkundig en op gro te schaal bomen geka pt , vooral de endemi sche, zes to t nege n
meter hoge redwood (Trochelia erylhroxylon). Voor het sto ken va n drank , het brai1den
va n kalk voo r cement en het ve rvaa rdi gen va n bouwmateri aa l werd ook vee l ho ut
ge k apt , vooral gum wood (Com midendron robus/ll m) . D e ge iten maa kten voo rts ve rj onging en herstel va n het bos onm ogelijk , zodat de ontbossing snel voort schreed . V eel
pl antesoorten verd wenen vo lledi g o f hielden in kl eine to t zee r kl eine aa nt all en stand ,
vaa k op steil e, ze lfs voo r ge iten ontoega nkelijke kliffen. V an de bovengenoe mde redwood bijvoorbeeld zijn nu , ve rspreid over het eil and , nog slechts ee n ti ental exe mpl aren
over.
Globaa l k an men op St.-H elena dri e ecologisehe zo nes ondcrsch cidcn. V anaf zcc ni vca u
tot circa 450 m hoogte strekt zich ee n brede, k ale, dee ls met droogtepl anten begroeide
zone uit. In de daa rbo ven liggende zone to t circa 6oo m hoogte, waar het min o f mee r
rege lm ati g rege nt , vinden we voo ral cultuurl andschap met akk ers en weiden. D eze zo ne
wordt aangeduid als de 'Green Belt' (groe ne zo ne). D e derd e zone, bove n de (Jc c metergrens, wordt gro tendeels gevonnd doo r de Central Ridge , het in het ce ntrale cl ee l va n het
eil ancl gelege n bergkamm etj e, waa rva n het hoogs te punt , A cteon-M ount , zich ca . 830 m
Een grate ScrubIVOOd-struik (Combove n de zeespi egel verh eft. D eze zone is vaa k in mist gehuld en k enmerkt zich door
midendron rugaovervloecli ge rege n val en een cl aa rdoor weelderi ge vegetati e. Op en rond om de hoogste
sum) op de Horse
pi eken van de Central Rid ge zijn nog stukj es oorspronk elijk bos te vinden met endemiPoint omgeven
sch e boomva rens ( Dicksonia arborescens) en zoge naamcle Cabbage Trees, een groep
door een omh eining vru1 prik k elvan eigenaa rdi ge, boom vormige, enclemische composieten (samengesteldbloemigen)
dra ad, een tek en
behorencl tot , of nauw verwant aan , het overwegend uit kruiclen bes taande geslacht Senedat het besef voor
cio (krui skruid) .
natuur- en landschapsbesclien niJig
oak op St. -Helena
begint doo r te
Enkele endemische boom varens (Dicksonia arborenscens) op de Central Ridge.
dringen .
In de verte zijn de zogenaamde Flagstaff Hill en de f risgroene Dead Wood
Plain te zien.

Het centrale dee/
van St.-Helena m et
de o vergang van de
kale, droge buitenste zon e in de ge-

cultiveerde 'green
Belt ' en de ten dele
m et oorspronkelijk
bas begroeide Central Ridge.

T erugkom end op de suggesti e dat St. -H elena geheel met bos bedekt was, moet word en
opgemerkt dat dit vrijwel ze ker ni et geheel juist is. Er zijn namelijk duidelijk faunistisehe
en flori sti sehe aa nwij zingen dat er altijd open terrein en een droge perifere zone geweest
moet zijn , al was die o ngetwijfeld veelminder uitgestrekt clan nu. In de eerste pl aa ts is de
enige overgebl eve n endemische vogel van het eil and , de Wire-bird (Charadrius sanc/aehelenae) een pl evier , ee n vogel clu s van open terrein . D aarn aast herbergt de flora, ook nu
nog, enkele typische, enclemisch e clroogtepl anten. D e mees t opvallende hiervan is wei
een ger aniumsoort , Pelargonium colyledonis, lokaal bekend al s Old-father-live- forever ,
die aileen voorko mt op de droogste en kaalste, aan de wind blootgestelde k li ffen. D e
bladeren en de witte bloempjes kom en te voorsch ijn in de periocle mei-juni , na de regens
van de zuid elij ke zomer. Ze sterven echt er snel af , zodat de pl ant geclurencl e het grootste
cleel van het j aar ais een ' ru stende' , bruin e, knopige wortelstok tegen het gesteente zit, in
afwachting va n de vo lgencle vochtige periocle.
Ook het zogenaamde scrubwood (Co mmidendron rugosum) , een ta aie, zich meters over
het substraa t uitspreicle ncle struik , gedijt uitstek end op droge rots- en zandbodem . E venals de Cabbage- trees is dit een composiet , waa rv an de witte bloeiwij ze n lijken op madeliefj es, o f zo men wil , kl eine margri etj es. H et groo tste cl eel der huidige vege tati e van St. H elena bes taa t , zowel wat betreft soortenaa nt al als beclekkin gspercentage , uit ingevoercl e soorten.
Wat we va n de oorspronkelijke flora weten is vooral te danken aa n de botanicus Burch ell , die tu sse n 1805 en 18 10 een herbarium op het eilancl aanlegde, dat nog steeds te
K ew , E nge lancl , worclt bewaa rd , en aan M elli ss, die in 1875 in zijn nu k lassieke standaa rd werk ove r St.-H elena prachtige afbeeldinge n gaf van diverse endemisch e soorten.
T och stamt oo k deze kennis uit ee n tijcl waa rin het grootste cleel van de fl o ra reeds uit
introducti es bestond en waarin onge twijfelcl reeds een aantal oorspronkelijke soorten
was verclwenen.
In ve rband met eventueel te nemen bescherm ende maa trege len maakte de E ngelsman
K err in 1970 ee n in ventari sa ti e van hetgeen er van de enclemische flora over was, waa rbij
hij enkele uitgestorve n soo rt en herontdekte. M omentee l wordt de stucli e van cl eze fl o ra
voortgezet door de E ngelse botanicus C ronk. V ee l speurwerk in het veld - op de mees t
ontoega nkelijke plaatse n - wordt ook verri cht door George Benj amin , een lok ale amateur-botanicus, werk zaam bij de gouvern ementstuin Scot land , waar versch eiclene bijn a
uitgestorven soorl en door hem word en verzorgd en ge koes tercl. H et ben·eft onder
andere de reeds genoe mde Reclwoocl , en het enige bekende exemplaar van de St.H elena Ebon y (Trochelia m elan oxylon). V an laatstgenoemde soort kwee kt G eorge Benj amin met vee l succes stekk en op ; mede dank zij zijn zo rg k omen jonge plan ten van nog
geen halve meter hoog, reeds tot bloei. T och k an men zich afvrage n of deze soort op
lange termijn beho uden k an blijven. Daar aile stekk en va n ee n enkel exempl aa r afk omsti g zijn , k omt onderlin ge bes tui ving in feite steeds neer op zelfbesllliving ( inteelt), wa t
weinig perspecti ef bieclt voor de procluktie va n levenskrachtige nakomelin gen .

Geen madeliefje, m aar
een 'bloem pje '
(eigenlijk
bloeilvijze)
van het scrubIVOOd.

Close- up van een
bloem van de St.-Helena Ebony (Tro chetia m elanoxylon).

Een zogenaamde
He-Cabbage Tree
(Senecio /eucadendron), een kruiskruid.

H et is ee n bekend gegeven dat op occa nische eil anden niet zelden voorbee lden van
dwerg- en reuzengroe i (giganti sme) worden aa ngetroffe n. Vooral bij repti elen, maa r oo k
bij in se k ten ko men deze verschijnse len vrij veel voor. H et levende symboo l va n gigantisme is wei de Komodo-varaa n (Vara nus komodensis) , met bijna 3 meter lengte 's
werelds grootste hagedis , die ail ee n voork omt op het lndonesische eil andje Komodo en
delen va n het nabij gelege n Flo res.
Afgezien va n een kl ein e, ingevoerd e, va n Java afk omst ige gekko de tjiktj ak (Hemidactylusfrenatus) ontbreke n repti elen vo ll edig op St.- H elena. Onder de cndemische insek ten
kom en (of kwamen) eehter wei voorbeelden van giga nti sme voor. Zo was de nu ve rd wenen libel exce ptio nee l groo t ve rgeleken 111et andere som·ten va n hc tze lfde geslacht. Ook
herbergt het eil ancl 's werelds grootste oorwurm , Labid ura herculeana , die ee n totale
lengte va n tenmin ste 78 mm kan be reiken . D e soort we rd in 1798 door de D eense zooloog Fabri cius beschreve n op grand va n een enkel exempl aa r. Pas in 1965 . tijd ens een
ex pediti e van het K oninklijk M useum voor Midden-Afrika te Tcrv uren, Belgie, werd de
soo rt heron tdekt. H et bleek ee n nachtdie r te zijn dat onder ste nen en in spleten leeft va n
de aan wee r en w in d geexpo ncc rdc en zeer verweerde bod em va n Horse Point. I k
bezocht clit gebied enkele malcn, zowc l overdag als 's nachts, maa r o nda nks in tensief
spe urwerk slaagde ik er ni et in om ook maa r een enke l exe mpl aa r te vinden.

Nieulvzeelandse hennep
( PhorllliWII
IC/l{IX ) , ee/IS

de pij!er van
de eilandeconolllie, 1111 een
pes1.

De Wire-bird
- een plevier de enige terreslrische vogel die van
origin e op St.Helena thu is-

(1vo rdt ven •olgd)
Een tekening
van de endem ische reu-

IIOo rt.

zeJtoonvt tnn

die m eer dan

W ie St.-He lena bczockt k an niet hec n o m cc n bczock aa n het doorgaa ns in de wo lkc n
ge hul dc mistbos va n de Ce ntral Ridge, bij voo rke ur op een dag met hcldc r weer. Ee n
o nopva llc nd , onvc rh ard paadjc , dat bckcnd staa t als 'Cabbage Tree Road ', lcid t ove r de
flank en va n C uckh old 's Point naar de top va n Acteo n- Mo unt. In dit gc bi ed groe icn,
zoa ls de naa m va n het paadje terccht sugge rec rt , nog flink e aa nt allen Cabbage Tree ,
terwijl ook de cndcmi sche boom va ren opva lt . Tach is het beclroevencl tc moc tc n co nstateren dat de oorspronk clijke vege tati c zcl fs op de hoogste tappen va n hct cil ancl stc rk is
verstoord o f ovc rwo ekerd door opslag va n ge"introd uceerd e soo rten. Hi crv_an moe t met
name cl c N icuwzce landse hennep ( Phunniurn ienux) ge noemd wo rd en, een zee r forse
lelie-achtige pl ant , met bl acl eren die ec n lange, zce r taa ie, prakti sch bruikbarc to uwvczel
levercn. D ezc pl ant were! in 1874 ingevocrcl mct hct cloel de economic va n het c il ancl , di e
toe n ec n cl icp tcpunt cloorm aak te, wa t op te vijzc len.
Na de cloocl va n Napoleon , in 182 1. werd het Britsc ga rni zocn va n het eil and teru ggetrok ke n, wa t ee n afncmc ndc bc langstclling va n het mocdcrl ancl en ccn sterk e eco nomische
achtcru itga ng ten gcvolgc had. De ge nadeslag volgcl c in 1869 toe n hct Suezka naa l wc rd
geopend. Dit had tot gcvolg dat St.- H elena nog maa r bij uitzo ndering door schcpcn wc rd
aa ngedaa n. Aanvankclij k had de in voering va n de N ic uwzcclanclse henn ep nict hct
gewenste resultaa t. In hct begin va n de 2ostc cc uw krccg men echter een industri c va n
betekenis va n de grand, die tot o mstree ks 1970 vrij wcl: de c nigc basis voor de eco no mi c
va n het eil and zou vorm cn. Vooral ten tijdc van de Ec rstc en Tweccle W creldoorlog was
cr vecl vraag naar natuurlijk c vezels en maa kte de cil anclcco nomie zelfs wa re hoog tc punten door.
M aa r na 1950 we rd de belangstelling voo r cl eze groncl stof steeds gcrin ge r door de
opko mst va n goed kope synth eti schc produkten. Sinds ongeveer 1970 ligt de vezclindustri e op St.-Helena volkomen sti l. Er is gccn sprakc mee r van een cultuur, en in de groene
delen va n hct eil and komt de Nieuwzeelandse hennep vrijwe l overa l ve rwilderd voor.
Lokaa l wo rden de taa ie bladeren ook nu nog gebruikt als verpakkin gsmatcri aa l o f als
' touw'; wat men ilodi g hee ft plukt men gcwoon. Er is wei gesuggcreerd dat de vezclcu ltuur de onclergang is geword en voo r de cnigc (endcmische) libel (Sympetrum dilatatum).
D eze eens algemene soo rt werd in 1977 voo r het laa tst waarge nomen. Libcllen zijn voor
hun voortpl antin g va n zoe t water afhankelij k. D e op het eil and aa nwczige zoetw aterbekkens werclen echter vee lvuldi g gebruikt voo r het roten va n henn ep , waardoor de levensvoo rwaarden voor de libel sterk teru gliepen , mogelijk met bovengenoe md gevolg. Ook
een omstree ks 1900 uit Z uid-Afrika als voedsd voor loopee nden ingevoe rd kikk ertj e
(Rana grayi) is wei als zondebok genoe md. H et is echter onwaa rschijnlij k dat dit kl eine
di ertj e een bed reiging voor de vrij gra te libel zou hebben kunn en vorm en. Ee nmeer voor
de hand ligge nde kand idaa t is de M ynah (Acridotheres tristis), ee n in 1885 in gevoerd e
beo-achtige vogel ; een all ese ter , waarvan men daadwe rk elijk hee ft waarge nomen dat hij
libellen niet ve rsmaadt.
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