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NESTOR NOTA BILIS, zo luidt de sj ieke naam van de brutaalste vogel in B lijdorp , de Kea 
(een naam die hem beter past) . Brutaal.. ... , nieuwsgierig, slim en ongetwijfeld ook de meest 
populaire vogel van Blijdorp , zeker als he t aa n de dierenverzorgers van de vogelafdeling ligt. 
Op de kiek ziet u een kea betrapt bij een klus waar de vogels sterk in zijn : uitbreke n! Hun 
snavel vormt een oersterk stuk gereedschap waar ze heel handig mee omgaan. Geen slot is 

veilig voor een beetje kea, tralies knagen ze door , putdeksels worden losgepeuterd en 
voerbakken omgekieperd ; he t zijn echte slopers en romme laars. E n geen ve.,rzorger neemt he t 
hen kwalijk omdat je domweg niet kwaad kunt worden op deze pienter ogende donderstene n. 

Het verenpak van deze papegaai is onopvallend olijfk leurig en , ondanks de fraaie tekening, 
een stuk soberder dan de meeste andere beke ndc papcgaaicn met hun fe lle kle uren .D e charme 
van een kea zit 'm in z' n gedrag . Neem nou die drie 'zeurpieten' in de vogelfarm van Blijdorp. 

De verzorgers noemen deze drie broertjes zo omdat ze nog steeds iedere dag om hun papje 
jengelen waarmee ze met de hand zijn grootgebracht, nadat ze eind februari uit he t e i kropen. 

Die drie pieten brengen Ieven in de brouwerij . Zo constateerden de vogelverzorgers kort 
gelede n 's ochtends vroeg dat e r absoluut ingebroken moest zijn , zo'n verschrikkelijke 

puinhoop was er in de fa rm aangericht. U dacht he t al: bij nadere inspectie bleek he t dr ietal 
verantwoordelijk . 's Nachts uitgebroken , hadden ze e r een bende van gemaakt. E n 

ongelogen . ... het deurtje van hun verblijf was bij terugkeer van de rooftoch t achte r hen weer 
in het slot gevallen. 'Van de prins geen kwaad we tend', zaten de drie pie te n schijnheilig op 

hun ontbijt te wachten. 

De reputatie van Pietje Bell die de kea's in Blijdorp hebben, is overigens nog ni )(s vergeleken 
met wat ze in Nieuw-Zeeland van deze vogel zeggen (het land waa r hij vrij rondscharrelt) . 

D aar beweren de boeren dat kea's schapen doden als ze erge ha nger hebben! In Blijdorp kunt 
u ze overigens rustig en zonder gevaar over de kop krauwe len in he t vogelhuis naast de 

Kiboko Kinderjungle . 

door Jan Klap wijk 

Old Long
wood House, 
eens de ver
blijfp/aats van 
Napoleon. 

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

St.-Helena, waar Napoleon 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. 

door Dr . ./. C. den Hartog 

FOTO·s VAN DE SCHRIJ VER 

H erinneringen 
• aan een rezs 

naar Sint-Helena (2) 

St.-Hele na we rd evenals Ascension ontdekt door de Portugese adm iraal Joao de Nova 
Caste ll a . De o ntdekking vo nd plaa ts in 1502 , op 21 me i, nog a ltijd een feestdag op he t 
e il and. De Nova Caste ll a , die op de terugweg was va n India, vond een rustige anke r
plaats en trof een wee lcle rige vegetati e en prima zoet wa te r aa n, zodat hij o nmidcle llijk 
hc t be lang va n he t e il ancl o ncle rk ende als rav itaill c ringsplaa ts op de lange route tusscn 
Portuga l en de Azia tische koloni en. De Portugezen bego nnen clan ook snelmet de culti
vat ie va n wat llll James Vall ey hee t, e n andere geschikte pl aatsen. Er werd citrusfruit 
geplant - vooral citroenen a ls remedie tegen sche urbuik - e n e r we rden geiten , va rk ens, 
kippen , pare lhoe ncle rs e n derge lijke uitgezet. Het schijnt echte r nooit tot een echt e Por
tugese ko lonisati e va n he t e il and te zijn gcko men. Het is begrijpelijk clat de Portugezen 
hun ontclek kin g geheim trac htte n te houden. 

In 1588 echter lanclde de Engelse avonturi e r Cavendish op he t e il ancl en he t ni cuws ove r 
dit kleine zeemansparad ijs ve rspreidcle zich claarna sne l. In cle volge nde ja ren cleclen ook 
Enge lse en Necle rla ndse Oostindi c-vaa rde rs he t e il and aa n. Veel va n wat cle Portugezen 
tot stand haclden gebracht we rcl ve rni e lcl , ie ts wat uite indelijk in iecle rs nacleel werkte . 
In 1657 nam de Enge lse East India Company he t e il ancl voor Engelancl in bezit. Nog 
even, va n 1 januari to t 7 mei 1673 , was he t dam·na in Hollanclse hanclen, maa r op laa tstge
noemde datum anncxce rclen de Engelsen he t e il ancl de finitief. De weinige plaatse n aa n 
de kust di e toegankelijk ware n, di epe insnijclinge n zoa ls James Va ll ey , Bank 's Va lley en 
Lemon Bay Valley werclen claarna gefo rtificeerd, zodat he t e il ancl prakti sch onneembaa r 
wercl . Sincls 1828 resso rteert het e il and direct o nder de Britse kroon. De huidige bevo l
king te lt circa 5000 zie len. 

Het is een e tnisch mengelmoesje . De 'cloorsnee' bewoner van St. -Helena , cle 'Sa int ', 
hee ft een aa nge name bruine tot koffie-bruine kle ur , maa r men treft ook blanke en zeer 
donkere typen aa n. Saints- hoe kan he t ook ande rs- zijn buitengewoo n vriendelijke , 
tole rante me nsen. Ee n belangrijke gebe urtenis in de hi storic va n he t e il ancl was de inte r
nering van Napoleon, naclat deze in 18 15 definitief bij Wate rl oo was ·verslagen. Afgezie n 
van de eerste paar maa nde n ve rbl eef Napoleon tot zijn clood , in 182 1, in het naa r onze 
begrippen vorste lijk inge ri chte Old Longwood House. Sincls 1858 vo rmt clit landhuis met 
de omliggende tuin - nu een museum - een kl e ine Franse encl ave op he t e il and . 
De ouclste beschrij vingen van St.-Helena suggereren dat he t e il ancl oorspronkelijk 
geheel met bos was bedekt. Daa r kwam echter sne l verande ring in door de invoering va n 
geiten di e zich te n koste va n de vegetat ie ve nne nigv ulcligcle n tot astro nomische aa ntal
len. Cavendish bij voorbeelcl zag een kuclcle met een lengte va n een mijl (!) aa n zich voo r
bijtrekken. Om geite lee r, een gewilcl handelsa rti kel, te loo ien, werclen bovendien zeer 
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onoordeelkundig en op grote schaal bomen gekapt , vooral de endemische, zes tot negen 
meter hoge redwood (Trochelia erylhroxylon). Voor het stoken van drank , het brai1den 
van kalk voor cement en het ve rvaardigen van bouwmateri aa l werd ook vee l hout 
gekapt , vooral gumwood (Com midendron robus/ll m) . D e geiten maakten voorts ve rj on
ging en herstel van het bos onmogelijk , zodat de ontbossing snel voortschreed . V eel 
plantesoorten verdwenen vo lledig of hielden in kleine tot zeer kleine aantallen stand , 
vaak op steile, ze lfs voor ge iten ontoegankelijke kliffen. V an de bovengenoemde red
wood bijvoorbeeld zijn nu , ve rspreid over het eiland , nog slechts een ti ental exe mplaren 
over. 

Globaa l kan men op St.-Helena drie ecologisehe zones ondcrschcidcn. V anaf zccnivcau 
tot circa 450 m hoogte strekt zich een brede, kale, dee ls met droogteplanten begroeide 
zone uit. In de daarboven liggende zone tot circa 6oo m hoogte, waar het min of meer 
rege lmatig regent , vinden we vooral cultuurl andschap met akkers en weiden. Deze zone 
wordt aangeduid als de 'Green Belt ' (groene zone). De derde zone, boven de (Jc c meter-
grens, wordt grotendeels gevonnd door de Central Ridge , het in het centrale clee l van het 
eilancl gelegen bergkammetje, waarvan het hoogste punt , A cteon-M ount , zich ca . 830 m 
boven de zeespiegel verheft. D eze zone is vaak in mist gehuld en kenmerkt zich door 
overvloeclige regen val en een claardoor weelderige vegetatie. Op en rondom de hoogste 
pieken van de Central Ridge zijn nog stukjes oorspronkelijk bos te vinden met endemi
sche boomvarens ( Dicksonia arborescens) en zogenaamcle Cabbage Trees, een groep 
van eigenaardige, boomvormige, enclemische composieten (samengesteldbloemigen) 
behorencl tot , of nauw verwant aan, het overwegend uit kruiclen bestaande geslacht Sene
cio (kruiskruid) . 

Enkele endemische boom varens (Dicksonia arborenscens) op de Central Ridge. 
In de verte zijn de zogenaamde Flagstaff Hill en de f risgroene Dead Wood 
Plain te zien. 

Een grate Scrub
IVOOd-s truik (Com
midendron ruga
sum) op de Horse 
Point omgeven 
door een omhei
ning vru1 prik kel
draad, een teken 
dat het besef voor 
natuur- en land
schapsbesclien niJig 
oak op St. -Helena 
begint door te 
dringen . 

Het centrale dee/ 
van St.-Helena m et 
de overgang van de 
kale, droge buiten
ste zone in de ge-

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

Geen made
liefje, m aar 
een 'bloempje ' 
(eigenlijk 
bloeilvijze) 
van het scrub-
IVOOd. 

T erugkomend op de suggestie dat St. -H elena geheel met bos bedekt was, moet worden 
opgemerkt dat dit vrijwel zeker niet geheel juist is. Er zijn namelijk duidelijk faunistisehe 
en floristi sehe aanwijzingen dat er altijd open terrein en een droge perifere zone geweest 
moet zijn , al was die ongetwijfeld veelminder uitgestrekt clan nu. In de eerste plaats is de 
enige overgebleven endemische vogel van het eiland , de Wire-bird (Charadrius sanc/ae
helenae) een plevier , een vogel clus van open terrein . D aarn aast herbergt de flora, ook nu 
nog, enkele typische, enclemische clroogteplanten. D e meest opvallende hiervan is wei 
een geraniumsoort , Pelargonium colyledonis, lokaal bekend als Old-father-live- forever , 
die aileen voorkomt op de droogste en kaalste, aan de wind blootgestelde k li ffen. D e 
bladeren en de witte bloempjes komen te voorsch ijn in de periocle mei-juni , na de regens 
van de zuidelij ke zomer. Ze sterven echter snel af , zodat de plant geclurencle het grootste 
cleel van het j aar a is een ' rustende' , bruine, knopige wortelstok tegen het gesteente zit , in 
afwachting van de vo lgencle vochtige periocle. 

Ook het zogenaamde scrubwood (Commidendron rugosum) , een taaie, zich meters over 
het substraat uitspreicle ncle struik , gedijt uitstekend op droge rots- en zandbodem. Even
als de Cabbage-trees is dit een composiet , waarvan de witte bloeiwij zen lijken op made
liefj es, of zo men wil , kl eine margrietj es. Het grootste cleel der huidige vege tatie van St. 
H elena bestaa t , zowel wat betreft soortenaantal als beclekkingspercentage , uit inge
voercle soorten. 
Wat we van de oorspronkelijke flora weten is vooral te danken aan de botanicus Bur
chell , die tussen 1805 en 18 10 een herbarium op het eilancl aanlegde, dat nog steeds te 
Kew, Engelancl , worclt bewaard , en aan M elli ss, die in 1875 in zijn nu k lassieke stan
daardwerk over St.-Helena prachtige afbeeldingen gaf van diverse endemische soorten. 
Toch stamt ook deze kennis uit een tijcl waarin het grootste cleel van de flo ra reeds uit 
introducties bestond en waarin ongetwijfelcl reeds een aantal oorspronkelijke soorten 
was verclwenen. 

In ve rband met eventueel te nemen bescherm ende maa trege len maakte de Engelsman 
Kerr in 1970 een inventari sa tie van hetgeen er van de enclemische flora over was, waarbij 
hij enkele uitgestorven soorten herontdekte. M omentee l wordt de stucli e van cleze fl o ra 
voortgezet door de Engelse botanicus Cronk. V ee l speurwerk in het veld - op de meest 
ontoega nkelijke plaatsen - wordt ook verricht door George Benjamin , een lokale ama
teur-botanicus, werk zaam bij de gouvernementstuin Scot land , waar verscheiclene bijna 
uitgestorven soorlen door hem worden verzorgd en gekoestercl. Het ben·eft onder 
andere de reeds genoemde Reclwoocl , en het enige bekende exemplaar van de St.
Helena Ebony (Trochelia m elanoxylon). V an laatstgenoemde soort kweekt George Ben
j amin met vee l succes stekken op ; mede dank zij zijn zorg komen jonge plan ten van nog 
geen halve meter hoog, reeds tot bloei. T och kan men zich afvragen of deze soort op 
lange termijn behouden kan blijven. Daar aile stekken van een enkel exemplaar afkom
stig zijn , komt onderlinge bestui ving in feite steeds neer op zelfbesllliving ( inteelt), wa t 
weinig perspectief bieclt voor de procluktie van levenskrachtige nakomelingen. 

Close-up van een 
bloem van de St .-He
lena Ebony (Troche
tia melanoxylon). 

Een zogenaamde 
He-Cabbage Tree 
(Senecio /eucaden
dron), een kruis
kruid. 



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

de pij!er van 
de eilandeco
nolllie, 1111 een 
pes1. 

De Wire-bird 
- een plevier -
de enige ter
reslrische vo
gel die van 
origine op St.
Helena thu is
IIOort. 

Wie St.-Helena bczockt kan niet hecn om ccn bczock aa n het doorgaans in de wo lkcn 
gehuldc mistbos van de Central Ridge, bij voorkeur op een dag met hcldcr weer. Een 
onopva llcnd, onvc rh ard paadjc , dat bckcnd staa t als 'Cabbage Tree Road ', lcidt over de 
flanken van Cuckhold 's Point naar de top van Acteon-Mount. In dit gcbied groe icn, 
zoa ls de naam va n het paadje terccht suggerecrt , nog flinke aantallen Cabbage Tree , 
terwijl ook de cndcmische boomva ren opva lt . Tach is het beclroevencl tc moctcn consta
teren dat de oorspronkclijke vegetatic zcl fs op de hoogste tappen van hct cilancl stc rk is 
verstoord of ovcrwoekerd door opslag van ge"introd uceerde soorten. Hicrv_an moet met 
name clc N icuwzce landse hennep (Phunniurn ienux) genoemd worden, een zeer forse 
lelie-achtige plant , met blacleren die ecn lange, zcer taa ie, praktisch bruikbarc touwvczel 
levercn. Dezc plant were! in 1874 ingevocrcl mct hct cloel de economic van het c ilancl , die 
toen ecn cl icptcpunt cloorm aak te, wa t op te vijzc len. 

Na de cloocl van Napoleon, in 182 1. werd het Britsc ga rni zocn van het eiland teruggetrok
ken, wa t een afncmcndc bc langstclling van het mocdcrl ancl en ccn sterk e economische 
achtcru itgang ten gcvolgc had. De genadeslag volgclc in 1869 toen hct Suezkanaa l wcrd 
geopend. Dit had tot gcvolg dat St.-H elena nog maa r bij uitzondering door schcpcn wcrd 
aangedaan. Aanvankclij k had de invoering van de N icuwzcclanclse hennep nict hct 
gewenste resultaa t. In hct begin van de 2ostc ccuw krccg men echter een industric va n 
betekenis va n de grand, die tot omstreeks 1970 vrij wcl: de cnigc basis voor de economic 
van het eiland zou vorm cn. Vooral ten tijdc van de Ecrstc en Tweccle Wcreldoorlog was 
cr vecl vraag naar natuurlijkc vezels en maakte de cilanclcconomie zelfs ware hoogtcpun
ten door. 

M aar na 1950 werd de belangstelling voor cleze gronclstof steeds gcrin ger door de 
opkomst van goedkope synthetischc produkten. Sinds ongeveer 1970 ligt de vezclindus
trie op St.-Helena volkomen sti l. Er is gccn sprakc meer van een cultuur, en in de groene 
delen van hct eiland komt de Nieuwzeelandse hennep vrijwe l overa l ve rwilderd voor. 
Lokaa l worden de taa ie bladeren ook nu nog gebruikt als verpakkingsmatcri aa l of als 
' touw'; wat men ilodig heeft plukt men gcwoon. Er is wei gesuggcreerd dat de vezclcu l
tuur de onclergang is geworden voor de cnigc (endcmische) libel (Sympetrum dilatatum). 
Deze eens algemene soort werd in 1977 voor het laa tst waargenomen. Libcllen zijn voor 
hun voortpl anting van zoet water afhankelij k. De op het eiland aanwczige zoetwaterbek
kens werclen echter vee lvuldig gebruikt voo r het roten van hennep, waardoor de levens
voorwaarden voor de libel sterk terugliepen, mogelijk met bovengenoemd gevolg. Ook 
een omstreeks 1900 uit Z uid-Afrika als voedsd voor loopeenden ingevoerd kikkertje 
(Rana grayi) is wei als zondebok genoemd. H et is echter onwaarschijnlij k dat dit kleine 
diertj e een bedreiging voor de vrij grate libel zou hebben kunnen vorm en. Eenmeer voor 
de hand liggende kand idaa t is de M ynah (Acridotheres tristis), een in 1885 ingevoerde 
beo-achtige vogel ; een alleseter , waarvan men daadwerk elijk hee ft waargenomen dat hij 

libellen niet ve rsmaadt. 
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Rana grayi, een uit 
Z uid-Afrika inge
voerd kikkertje. 

Het is een bekend gegeven dat op occanische eilanden niet zelden voorbee lden van 
dwerg- en reuzengroe i (gigantisme) worden aangetroffen. Vooral bij repti elen, maar ook 
bij insekten komen deze verschijnse len vrij veel voor. H et levende symbool van gigan
tisme is wei de Komodo-varaan (Vara nus komodensis) , met bijna 3 meter lengte 's 
werelds grootste hagedis , die aileen voorkomt op het lndonesische eil andje Komodo en 
delen van het nabij gelegen Flores. 
Afgezien van een kl eine, ingevoerde, van Java afk omst ige gekko de tjiktj ak (Hemidacty
lusfrenatus) ontbreken reptielen vo lledig op St.-Helena. Onder de cndemische insek ten 
komen (of kwamen) eehter wei voorbeelden van gigantisme voor. Zo was de nu ve rdwe
nen libel exceptionee l groo t ve rgeleken 111et andere som·ten va n hc tze lfde geslacht. Ook 
herbergt het eilancl 's werelds grootste oorwurm , Labidura herculeana , die een totale 
lengte va n tenminste 78 mm kan bereiken. D e soort werd in 1798 door de D eense zoo
loog Fabricius beschreven op grand van een enkel exemplaar. Pas in 1965 . tijdens een 
expeditie van het Koninklijk M useum voor Midden-Afrika te Tcrvuren, Belgie, werd de 
soort heron tdekt. Het bleek een nachtdie r te zijn dat onder stenen en in spleten leeft van 
de a an weer en w ind geexponccrdc en zeer verweerde bod em van Horse Point. I k 
bezocht clit gebied enkele malcn, zowc l overdag als 's nachts, maar ondanks in tensief 
speurwerk slaagde ik er niet in om ook maar een enke l exemplaa r te vinden. 

Een tekening 
van de ende-
mische reu
zeJtoonvttnn 
die m eer dan 
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