
WAARNEMINGEN OP DE ATLANTISCHE OCEAAN 
A. C. V A N BRUGGEN. 

(Division of Entomology. Pretoria. Zuid-Afrika) 

Gewoonlijk heeft men gedurende een lange 
zeereis tijd te over om aandacht te be
steden aan de dieren, die men onderweg 
te zien krijgt. Enige studie vooraf is echter 
noodzakelijk, ondanks het feit dat tegen
woordig voortreffelijke determineerboekjes 
de reiziger ten dienste staan. Evenzeer is 
een goede prismakijker onontbeerlijk, om
dat men tenslotte aan het schip gebonden 
is en de mogelijkheid om een dier te be
naderen dus ten enenmale uitgesloten is. 
In mei 1957 maakte ik de reis van Rotter
dam naar Kaapstad via Las Palmas (Gran 
Canaria, Canarische Eilanden), Ascen
sion en Sint Helena met het m.s. Durban 
Castle van de Union Castle Line. Tijdens 
deze negentien dagen durende overtocht 
bestond nagenoeg de gehele dag gelegen
heid om waarnemingen te doen. Het aan
tal diergroepen, waarmee men op volle 
zee te maken krijgt, is maar gering; vogels 
en walvissen vormen de hoofdschotel, ter
wijl men in de havens, vooral als het water 
helder is, vaak ook vissen te zien krijgt. 
Gedurende de reis was het weer vrijwel 
zonder uitzondering goed. een omstandig
heid die het doen van waarnemingen aan 
boord ten zeerste bevorderde. Hoewel 
ondersoorten bij vogels in het veld dikwijls 
moeilijk of niet te onderscheiden zijn, is 
het in sommige gevallen toch mogelijk om 
met een grote mate van waarschijnlijkheid 
de subspecies op te geven, vooral in de 
nabijheid van de in de regel geïsoleerde 
broedplaatsen van zeevogels. 
De eerste vogel, die geruime tijd bij het 
schip bleef, was een Huiszwaluw; deze 
werd gezien op 13 mei tussen 11 en 12 uur 
's morgens en later weer (of een ander 

exemplaar?) om 5 uur 's middags. Hij 
vloog heen en weer over het bovendek; of 
de vangst aan insekten werkelijk de moeite 
van een dergelijk langdurig verblijf waard 
was, valt nog te bezien. Het is echter be
kend, door vangsten vanuit vliegtuigen, 
dat de lucht vrijwel nergens geheel vrij is 
van kleine insekten, zelfs niet boven de 
open zee. In dit geval was het schip ter 
hoogte van Portugal in volle zee. De 
volgende middag om 3 uur (ongeveer een 
uur N O van Gran Canaria) verscheen 
weer een Huiszwaluw; natuurlijk bestaat 
de mogelijkheid dat dit het exemplaar van 
13 mei was, iets wat gezien het jaargetijde 
echter al zeer onwaarschijnlijk klinkt. Deze 
zwaluwen zijn vermoedelijk wel trekkers 
op weg naar hun broedgebieden in West-
Europa geweest. 

De kleurrijke haven van Las Palmas (14-
V-1957) vertoonde betrekkelijk weinig 
vogelleven. De Geelpoot-zilvermeeuw 
(Larus cachinnans, waarschijnlijk subsp. 
atlantis), een broedvogel van de Cana
rische Eilanden, was de algemeenste vogel 
ter plaatse: ongetwijfeld behoorden de 
grote aantallen meeuwen in jeugdkleed 
ook tot deze soort. Deze meeuw wordt 
door sommigen beschouwd als een onder-
soort van onze gewone Zilvermeeuw, door 
anderen echter opgevat als een zelfstandige 
vorm. Eveneens vrij algemeen bij de haven 
was Cory's pijlstormvogel (Puffinus kuhlii. 
vermoedelijk subsp. borealis), ook een 
broedvogel van de eilandengroepen NW^ 
van Afrika, Pijlstormvogels zijn in voor
jaar en zomer niet ver van de broed
plaatsen aan te treffen, alleen of in kleine 
troepjes pal over de golven scherend. De 

J5 



Fig. 1. Dracaena draco, de Drakenbloed

boom, Hotel Santa Catalina, Las Palmas, 

Gran Canaria. 

hier genoemde, over een groot aanta l zeeën 

verspreide soort is in drie rassen, die ieder 

vrij kleine, geïsoleerde broedgebieden be

wonen. te verdelen, 

De stad Las Palmas heeft een typisch 

Zuideuropees karakter. Een korte rit 

door de stad en directe omgeving kan 

slechts een zeer oppervlakkige indruk 

geven. De zeer verzorgde tuinen zijn 

voornamelijk gevuld met niet-inheemse 

tropische en subtropische planten. De be

roemde Drakenbloedboom van de C a n a 

rische Eilanden (Dracaena draco), een in 

vele opzichten merkwaardige Liliacee. is 

echter overal aan te treffen (fig. 1 ). In de 

stad zag ik alleen Huismussen en een 

gierzwaluw (soort onbekend) met jongen. 

T o t mijn teleurstelling leverde het s t rand 

van Can te ras aan de westzijde van de 

stad slechts in grote hoeveelheden de 

schelpen van het over de meeste warme 

zeeën verspreide inktvisje Spirilla spirilla 

op. 

Omtren t middernacht werd de Durban 

Castle de haven van Las Palmas weer uit

gesleept: de lichten van de stad op de 

heuvels boden een fantastisch schouwspel . 

De volgende morgen vertoefde een gier

zwaluw (in geen enkel opzicht te onder

scheiden van de Europese soort) van 9̂ — 

I 1 uur bij de boot. die toen juist de Kaap

verdische Ei landen aan de oostzijde buiten 

gezichtsafstand passeerde. Ook dit is zeker 

een trekker geweest, 's Avonds verliet het 

schip de kust van het continent van Afrika 

om de zuidelijke Atlantische Oceaan over 

te steken naar Ascension. 

De eerste dolfijnen en vliegende vissen 

kwamen de volgende dag, 17 mei, in zicht. 

Een groep Gewone dolfijnen (Delphinns 

delphis) van ongeveer vijftig s tuks volgde 

de boot gedurende anderhalf uur. Deze 

troep bevatte dieren van verschillende 

grootte, die naast het schip meezwommen 

en er steeds onderdoor doken. Het is al

tijd weer boeiend hun buitelingen gade te 

slaan: verscheidene malen kwamen hoog 

opgesprongen dieren met een luide klap 

op hun zijkant (veelal de rechterzijde) 

weer in het water terecht. De indruk werd 

echter gewekt, dat dit min of meer op

zettelijk gebeurde. Tegen de middag pas

seerden twee Reuzensterns (Hydroprognc 

tschegrava. nominaatras?) ; het meest op 

vallende kenmerk van deze grote stern is 

de forse rode snavel. In het kielzog vlogen 

geruime tijd enige Madeiras tormvogel t jes 

(Occanodroma castro. waarschijnlijk de 

typische vorm) mee. Deze soort bewoont 

een zeer groot gebied; broedplaatsen langs 

de westkust van het vasteland van Afrika 

zijn Madei ra , de Azoren. Salvage en 

Kaapverdische Ei landen. Ascension en 

Sint Helena. Andere rassen broeden in de 

Stille Oceaan . 

In de middag verschenen de vliegende 

vissen voor het eerst. He t is onmogelijk om 

vanaf de railing de soort te bepalen. He t 
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scheen mij toe dat het vrij grote exem
plaren waren, 30^—40 cm lang. De glij
vluchten waren verbazend lang, een voor
zichtige schatting komt op ongeveer tien 
meter. De 19e mei was een andere soort, 
omtrent half zo lang als de eerder waar
genomen vissen, veel algemener. Deze 
tweede soort kwam in scholen tot een 
honderdtal exemplaren voor. In tegenstel
ling tot berichten in de litteratuur kon ik 
vaststellen dat glijvluchten zowel met de 
wind mee als tegen de wind in uitgevoerd 
werden. Meestal eindigt zo'n glijvlucht 
met een bocht van 90°. 
In de vroege morgen van de 20ste mei 
wierp de boot het anker uit in Clarence 
Bay op de rede van Georgetown, de enige 
nederzetting op het eiland Ascension (14° 
22' WL, 8° ZB) . Dit eiland, een Britse 
bezitting, valt onder de jurisdictie van Sint 
Helena. Deze twee eilandjes liggen ge
ïsoleerd in de zuidelijke Atlantische Oce
aan midden tussen de grote continenten 
van Zuid-Amerika en Afrika. De geschie
denis van Ascension is kort en in een paar 
regels te vertellen. Het werd in 1501 op 
Hemelvaartsdag ("Ascension Day") door 
de Portugezen ontdekt en bleef onbewoond 
tot 1815. In dat jaar werd het door de 
Engelsen in bezit genomen in verband met 
het feit, dat Napoleon op Sint Helena ge
vangen werd gezet. Tot 1922 maakte het 
deel uit van de Royal Navy als "H.M.S. 
Ascension". In de laatste oorlog deed het 
dienst als vliegbasis op de route U.S.A.-
Brazilië-Liberia-Noord-Afrika. Nu wonen 
er nog slechts ongeveer 175 mensen, die 
allen iets met het radiostation te maken 
hebben. Het eilandje, dat ongeveer 88 km2 

omvat, is vulkanisch van oorsprong en be
staat uit een veertigtal kegels, waarvan de 
grootste ± 860 m hoog is. De meeste 
bergen zijn kaal en afgespoeld door de 
regens, alleen laatstgenoemde kegel ver-

Fig. 2. Vissen van Clarence Bay, Ascen
sion. a. Trekkervis (Melichthys ringens); 
b. Coryphaena hippurus. Naar Smith, 
1953, gewijzigd. Figuren niet op dezelfde 
schaal. 

toont een interessante vegetatie van ten 
dele vrij hoge bomen tot bijna op de top. 
In de regel wordt geen toestemming ge
geven om aan land te gaan in verband met 
de beruchte grote golven, „rollers" ge
heten. Dit speet mij zeer, omdat bekend is 
dat de fauna een aantal eigenaardige en
demische soorten (kevers, landmollusken) 
rijk is. Het grote aantal vogels en vissen in 
de nabijheid van de boot vergoedde dit 
gemis echter enigszins. Het heldere water 
van Clarence Bay is bekend om zijn rijk
dom aan vis. De algemeenste soort, ter 
plaatse bekend als ,,blackfish", is een 
trekkervis (Melichthys ringens, fam. Balis-
tidae, fig. 2a). Grote scholen kwamen 
gretig op elke vorm van afval, dat over
boord geworpen werd. af. Een exemplaar. 
dat door een passagier met een lijn op
gehaald werd, was ongeveer 20 cm lang, 
zwartblauw van kleur met gelige kop, 
terwijl de anaal- en tweede rugvin een 
fraai lichtblauwe lijn aan de basis ver
toonden. De zijden waren voorzien van 
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rijen gekielde schubben, de bek was 
papegaaiachtig. Bij aanraking reageerde 
het dier door de stekels van de eerste rug
vin. die normaliter plat op de rug liggen. 
op te zetten. Deze over een groot deel van 
de tropische oceanen verspreide vis be
hoort tot dezelfde familie als de zeldzame. 
in de Noordzee voorkomende trekkervis 
(Balistes capriscus. zie o.a. Redeke. 1941, 
pp. 278—280). 
Het rustige leven van de trekkervissen 
werd herhaaldelijk verstoord door het ver
schijnen van roofvissen. In zo'n geval 
doken de scholen met een verbazingwek
kende snelheid naar beneden. Deze roof-
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Fig. 3. Vogels car? Sint Helena en 
Ascension a. Noddic (Anous stolidus); b. 
Sula dactylatra; c. Sula sula; d. Sula leuco-
gaster. De laatste drie zijn Jan-van-
Genten. Naar Alexander. 1954. gewijzigd. 
Figuren niet op dezelfde schaal. 

vissen behoorden tot twee soorten, nl. de 
..Atlantic albacore" (Germo alalunga. op 
de postzegel van Ascension van 4 d. af
gebeeld als „long-finned tunny" n.a.v. de 
borstvinnen, die tot voorbij de eerste bij-
vinnetjes achter de tweede rugvin reiken), 
krachtige grote tonijnachtige vissen, die 
met twee tot vier tegelijk verschenen, en 
een vis, die ongelukkig genoeg algemeen 
„dolphin" genoemd wordt (Coryphaena 
hippuris. fig. 2b). Deze laatste is in de 
meeste warme zeeën aan te treffen en kan 
langer dan anderhalve meter worden. Het 
is een dier met een prachtige schakering 
van kleuren, dat voornamelijk van vliegen
de vissen in de open oceaan leeft. Drie 
maal verscheen een exemplaar in het hel
dere water van Clarence Bay; deze vissen 
zwommen steeds aan de oppervlakte, soms 
zelfs met de rugvin ten dele boven het 
water uit. 
Ascension is rijk aan zeevogels. De groot
ste broedkolonies zijn op Boatswain-Bird 
Island, een zeer steile rots voor de oost
kust van het hoofdeiland. De volgende 
soorten werden overal rond het eiland 
algemeen aangetroffen: Madeirastorm-
vogeltje. Bonte stern (Sterna f. fuscata. 
Engelse naam; sooty tern). Witte stern 
(Gi/gis a. alba), Ascensionfregatvogel 
(Frcgata aquila), drie soorten Jan-van-
Genten (Sula sula. S. d. dactylatra en 5. 
/. leucogaster) en de Geelsnavel-keerkring-
vogel (Phaëton leptunis ascensionis. de 
..Boatswain-Bird". slechts enkele exem
plaren). De Bonte stern wordt ter plaatse 
..wideawake" genoemd vanwege het nooit 
ophoudende lawaai bij de broedkolonies; 
de grootste kolonie ligt bij het voormalige 
vliegveld Wideawake Air Field. De Witte 
stern is nagenoeg geheel wit; deze soort is 
met een aantal rassen over alle tropische 
oceanen verspreid. In veel opzichten is dit 
een type afwijkend van de andere sterns: 
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Fig. 4. Terugblik op Ascension. 

het broedsel bestaat uit slechts één ei, dat 
in een rotsspleet of in een takvork in een 
boom geplaatst wordt . De Ascension
fregatvogel broedt uitsluitend op Boat
swain-Bird Island en wordt in de regel 
alleen in de omgeving van dat eiland aan
getroffen. Wijfjes en jongen zijn het meest 
karakterist iek voor deze soort; de man
netjes lijken sterk op die van de Grote fre-
gatvogel (Fregata magnificens). W e i n i g 
biologen zullen deze zeldzame, doch plaat
selijk algemene, vogel in levende lijve ge
zien hebben. H e t grote aanta l Jan-van-
Gen ten werkt in het begin wat ver
war rend . Met enige moeite slaagt men er 
meestal wel in vast te stellen met welke 
soorten men te maken heeft, maar het 
duur t wel enige tijd eer men de verschillen
de jeugdstadia kan classificeren. Sula leu

cogaster (fig. 3d) is het gemakkelijkst te 
herkennen, omdat de vleugels en de rug 
geheel donkerbruin zijn; S. sula (fig. 3c) 
lijkt sterk op onze gewone Jan-van-Gent . 
terwijl bij S. dactylatra (fig. 3b) alle slag-
pennen en de staart donker van kleur zijn. 
De meeste van de hier genoemde vogels 
bleken in het geheel niet schuw te zijn. 
Sommige scheerden zelfs zeer laag over de 
dekken en lieten zich naast het schip op 
het water neer. 

De interessantste waarneming van de hele 
reis is ongetwijfeld de school van ongeveer 
25 dolfijnen, die het schip bij Ascension 
uitgeleide deed. He t waren zeker Gewone 
dolfijnen (Delphinus delphis); hun buiken 
echter ver toonden roze vlekken i.p.v. egaal 
of vrijwel egaal wit te zijn. De enige aan-
\vijzing hieromtrent vond ik bij Norman & 
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Eraser (1948) op pagina 330 onderaan: 
"There have been described, as distinct 
from Delphinus delphis, a host of forms 
which, almost without exception, may be 
regarded as synonymous with the common 
species, but mention should be made of 
the Red-bellied Dolphin (D. roseiventris), 
which has the under part of the body pale 
rose colour. It is small in size, 3 feet 10 
inches, stout in form and frequents the 
Molucca Sea and Torres Strait," Een 
dergelijke vermelding is ook te vinden bij 
Carter, Hill 6 Tate (1945). De geringe 
informatie van Roberts (1951) geeft geen 
aanwijzingen in deze richting. Zonder 
twijfel is dit een ongewone waarneming: 
het is vrij onvruchtbaar hier veronderstel
lingen aan vast te knopen. De mogelijk
heid bestaat natuurlijk, dat de vorm met de 
roze buik verder verspreid is dan tot op 
heden bekend was; anderszijds moet de 
mogelijkheid van een kleurmutant niet uit
gesloten worden. Het zou echter dan wel 
zeer merkwaardig zijn, als een hele troep 
zonder uitzondering een dergelijk ver
schijnsel vertoonde, 
Het eiland Ascension ligt ongeveer 3000 
km van het Afrikaanse en meer dan 2300 
km van het Zuidamerikaanse continent 
verwijderd: de vermelding in de litteratuur 
(o.a. bij IJsseling & Scheygrond. 1943: 
Feltmann & Vervoort. 1949) dat de Ge
wone dolfijn een dier van kustzeeën is, 
gaat dus hier zeker niet op. IJsseling & 
Scheygrond zeggen zelfs (p. 438): 

doch niet midden op de oceanen: alleen 
in een brede strook langs de kusten." 
De 21ste mei leverde alleen wat vliegende 
vissen op. De volgende morgen vroeg liet 
de Durban Castle het anker vallen op de 
rede van Jamestown, Sint Helena (5° 43' 
WL, 15° 58' ZB) . Vanuit zee gezien 
maakt het eiland een zeer onherbergzame 
indruk; steil uit de oceaan oprijzende 

rotsen weerstaan een hevige golfslag. Al
leen bij Jamestown, het enige plaatsje, kan 
men aan land gaan. Het stadje ligt tussen 
de bergen in een nauw dal, dat ongeveer 
loodrecht op de kustlijn staat. De grote 
mailboten moeten vrij ver uit de kust 
blijven: via roeiboten en een touw gaat 
men aan land. Goederen worden evenals 
bij Ascension overgebracht met landings
boten of lichters. 
Het binnenland geeft in tegenstelling tot 
de kust een lieflijk landschap met begroei
de bergen en dalen te zien. De hoogste 
top. Diana's Peak, is slechts ± 630 m 
hoog. Op de zonnige hellingen ontmoette 
ik voor het eerst een algemene Afrikaanse 
vlinder, de „African Monarch " (Danaus 
chn/sippus), een zeer decoratief getekende 
soort van de familie der Nymphalidae. De 
voornaamste bezienswaardigheden van het 
eiland zijn de sporen die Napoleon daar in 
de jaren 1815—1821 achtergelaten heeft. 
Een van de bekendste figuren is de reuzen-
schildpad in de tuin van de gouverneurs
woning. volgens de officiële gids „said to 
be over 200 years old"! Dit dier zou dus 
een tijdgenoot van Napoleon geweest 
moeten zijn. 
De avifauna van Sint Helena is grondig 
bedorven door het ingrijpen van de mens. 
In Jamestown zijn de algemeenste vogels 
een klein duifje (Gcopclia striata), af
komstig uit het Maleise gebied en 
Australië, en een Beo-achtige vogel, de 
„Indian myna" (Acridotheres tristis). De 
laatste soort is waarschijnlijk op het ogen
blik de algemeenste vogel op het eiland. 
Minder algemeen, maar zeer opvallend, is 
een fraai rood gekleurd wevervogeltje van 
Madagascar (Foudia madagascariensis). 
Het ontbreken van predatoren heeft zeker 
de geweldige uitbreiding van een groot 
aantal geïmporteerde vogels in de hand 
gewerkt; tot op heden zijn slechts twee 
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soorten uilen enkele malen waargenomen. 
Toch heeft een aantal ingevoerde vogels 
zich niet kunnen handhaven: factoren als 
voedsel, concurrentie en klimaat moeten 
hier een rol gespeeld hebben. De meeste 
exoten zijn zangvogels uit Afrika; verder 
zijn o.a. de Ringfazant en het Rijstvogeltje 
met succes ingevoerd. De oorspronkelijk 
inheemse vogels op Sint Helena zijn vrij
wel uitsluitend de daar broedende zee
vogels. Algemeen werden op de rede van 
Jamestown aangetroffen Madeirastorm
vogeltjes, Wit te sterns en twee soorten 
noddies (Anous s. stolidus en A. minutus, 
waarschijnlijk subsp. atlanticus); enkele 
malen vlogen een of meer Gewone keer-
kringvogels (Phaëton a. aethereus) voor
bij. Genoemde vijf soorten broeden allen 
op Sint Helena en/of op de kleine rots
eilandjes voor de kust van het hoofdeiland 
(Egg-, George-, Shore-, Speery Island, 
e.a., zie fig. 5). De noddies !) behoren tot 
een groep van sterns, die een kleurpatroon 
vertonen dat net het omgekeerde van dat 
van onze Europese soorten is. Zij zijn nl. 
donker van kleur met een witte kap op de 
kop (fig. 3a). Men zou ze met enig recht 
..negatiefsterns" kunnen noemen. De twee 
soorten bij Sint Helena zijn in het veld 
slechts naast elkaar met zekerheid te 
onderscheiden: Anous minutus is nl. 
kleiner dan A. stolidus. Beide soorten 
hebben een groot verspreidingsgebied, dat 
de meeste tropische en subtropische zeeën 
omvat. Merkwaardig is nog, dat bij Sint 
Helena geen Jan-van-Genten en fregat-
vogels waargenomen werden. Hierdoor 
krijgt men een heel ander beeld van de 
zeevogelfauna dan bij Ascension. De meest 
recente informatie met betrekking tot de 
vogels van het eiland Sint Helena is te 
vinden bij Haydock (1954), die ook de 
oudere litteratuur opsomt. 
Om het schip zwommen grote scholen 

Fig. 5. Speery Island bij Sint Helena. 
Hier broeden o.a. noddies. 

vissen; een exemplaar, dat opgehaald werd, 
deed bijzonder veel denken aan de 
Makreel. Inderdaad is een aantal ver
tegenwoordigers van het geslacht Scomber 
van de Atlantische Oceaan beschreven; 
de status van deze, soorten is echter nog 
onduidelijk (Smith, 1953). 
De vijf dagen durende overtocht van Sint 
Helena naar Kaapstad leverde nog een 
aantal interessante waarnemingen op. Om
trent middernacht op 25 mei wervelden de 
schroeven van het schip een grote hoeveel-

' ) Als andere Nederlandse naam wordt wel op
gegeven „domme zeezwaluw" (o.a. bij Van Balen. 
z. j . , pp. 20—21); dit is slechts de vertaling van 
het Engelse woord noddy = sukkel, uilskuiken. 
Een woordenboek (Ten Bruggencate G Broers. 
1956. deel I) geeft ook als vertaling „malie-
meeuw". Deze namen schijnen verband te houden 
met het feit dat de vogel zich soms gemakkelijk 
laat vangen en op het land zeer mak is. De soort
naam stolidus slaat hier ook op. Ik geef er de 
voorkeur aan, deze stern in navolging van Voous 
(1955, pp. 108—109) noddy te noemen. Het geven 
van nieuwe Nederlandse namen aan niet-inheemse 
vogels is op zichzelf zinloos en moet zoveel moge
lijk vermeden worden. 
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heid lichtgevende kwallen naar de opper
vlakte van de volmaakt kalme oceaan. In 
grootte v/aren deze lichtgroen fosfores-
cerende Coelenteraten zeer wisselend. De 
middellijn varieerde m.i. van 15'—100 cm, 
Vermoedelijk zijn dit organismen geweest, 
die overdag op aanzienlijke diepte leven 
en die als zoveel diepzeedieren 's nachts 
naar hogere waterlagen migreren. Het 
moet een aanzienlijk aantal exemplaren 
zijn geweest, want gedurende geruime tijd 
kwamen ze in het kielzog te voorschijn, 
soms zelfs bij tien tegelijk. 
De volgende dag bracht de sensatie van 
albatrossen en walvissen. Om ongeveer 
10 uur in de ochtend verscheen de eerste 
albatros, een halfwas „wandering alba
tross" (Diomedea exulans, waarschijnlijk 
het op de eilanden Tristan da Cunha en 
Gough Island in de zuidelijke Atlantische 
Oceaan broedende ras dabbenena). Tot 
zonsondergang werd de Durban Castle 
gevolgd door twee tot acht halfvolwassen 
exemplaren in verschillende stadia (cf. 
Alexander, 1954, Plate 4, figs. 2c en 2f-g). 
Het is merkwaardig dat geen adulte vogels 
gezien werden; het broedseizoen begint nl. 
pas in het zuidelijke voorjaar omstreeks 
september. Diezelfde middag kwamen nog 
enkele meeuwen op grote afstand in het 
vizier; zeker een opvallende waarneming. 
want meeuwen zijn meestal niet op de 
open oceaan te vinden (Kaapstad was toen 
nog ongeveer twintig uren varen). 
De gehele dag waren vanaf de boot wal
vissen te zien. Meestal dreven ze vrijwel 
bewegingloos aan de oppervlakte en lieten 
het schip tot op een honderd meter 
naderen. Naar de habitus en de spuitfon-
teinen te oordelen waren het Potvissen 
(Physeter macrocephalus) en Blauwe vin-

vissen (Balaenoptera musculus), maximaal 
vijf tegelijk. Een van de meest typische 
beelden is de boven het water uitkomende 
staart van een duikende Potvis. De af
metingen liepen zeer uiteen; het doen van 
schattingen is, zoals reeds eerder gezegd, 
absoluut zinloos. Verheugend is de be
trekkelijke algemeenheid en de geringe 
schuwheid van deze dieren in de oceaan 
ten westen van Zuid-Afrika ondanks de 
vrij intensieve jacht. o,a, vanaf land-
stations (Saldanha Bay). 
Vroeg in de morgen van 27 mei liep de 
boot de haven van Kaapstad binnen: he
laas werden de vogelkolonies van Robben 
Island nog in het donker gepasseerd. Toen 
de zon opkwam, tekenden de beroemde 
contouren van de Tafelberg zich scherp 
af tegen de wolkenloze hemel. Dat is het 
beeld, vertrouwd van foto's, dat ieder die 
Zuid-Afrika vanuit de oceaan nadert te 
zien krijgt. De haven werd verlevendigd 
door een groot aantal Hartlaub's meeuwen 
(Larus novaehollandiae hartlaubii), een 
witte meeuw ter grootte van de Kokmeeuw 
met grijze mantel en witte kop. Deze soort 
broedt in een vijftal verschillende rassen 
langs de kusten van Zuid-Afrika. 
Australië. Nieuw-Zeeland en enkele ei
landen in de Stille Zuidzee. Eenmaal zag 
ik ook een Zuidelijke mantelmeeuw (Larus 
dominicanus), een soort die zeer veel lijkt 
op onze gewone Mantelmeeuw. 
Het korte verblijf in Kaapstad en de reis 
naar het binnenland gaven gelegenheid 
heel andere indrukken op te doen dan op 
zee. Het blijft altijd een bijzondere er
varing van nabij kennis gemaakt te hebben 
met weinig bezochte havens en een aantal 
zeevogels en andere dieren, die men anders 
zelden of nooit te zien krijgt. 
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MODERNE VERLICHTING EN DE VLINDERFAUNA 
W . J. BOER LEFFEF. 

R.I.V.O.N., Mededeling ar. 22. 

De „attractie" van kunstlicht op 's nachts 
vliegende insekten, vooral vlinders, is wel 
alom bekend: dat op warme zomeravonden 
vaak tientallen nachtvlinders voortdurend 
om straatlantaarns, booglampen etc. cir
kelen is een ieder zeker opgevallen, wel
licht zelfs, dat de aantallen om de lampen 
variëren naarmate de lichtbron sterker of 
zwakker is. Inderdaad is het zo, hoe 
sterker het licht, hoe attractiever. Pas de 
laatste jaren is gebleken, dat het niet zo
zeer de lichtsterkte is, welke de attractie 
beïnvloedt, maar de aard van het licht, de 
kleur om het precies te zeggen. Op rood 
licht komt niets: op oranje licht, zoals bij
voorbeeld wordt geproduceerd door de 
wel toegepaste natriumlampen. komt even
min iets; op lichtgeel licht, van gaslampen 
bv., weinig: op wit meer; op blauw veel 
meer: op violet en ultraviolet zeer veel. 
Naarmate dus de lichtbron naar het ultra
violette helt. des te attractiever wordt zij! 
Bij de tegenwoordige vangmethode met 
licht worden dan ook meestal die lampen 
gebruikt welke veel blauw^ licht bevatten. 
bijvoorbeeld menglichtlampen. hogedruk-
kwiklampen enz. Het vangen wordt hier

door intensiever, het aantal vlinders per 
vangavond groter, op gunstige avonden 
zelfs zéér groot, en het gevaar op deze 
manier de vlinderpopulaties in de bewerkte 
biotopen aanzienlijk afbreuk te doen is niet 
meer denkbeeldig. Wordt er bij een enkele 
gelegenheid ergens met zulke middelen ge
werkt, dan zal dit weinig hinderen. Het 
wordt bedenkelijker wanneer dit iedere 
avond en dan enige maanden lang ge
schiedt, zoals bijvoorbeeld voor plante-
ziektenkundig onderzoek, al gebeurt dat 
gelukkig in minder kwetsbare biotopen zo
als boomgaarden. Immers de mannelijke 
dieren zwerven meest ver van hun biotoop. 
tientallen kilometers ver. Zij zijn daardoor 
zeer verspreid. Het wegvangen ervan 
schaadt de populatie daardoor praktisch 
niet, omdat zij bovendien zeer talrijk zijn, 
veel talrijker dan de wijfjes. De vrouwe
lijke dieren echter blijven meest in hun bio
toop. Zij vliegen vaak zéér slecht of hele
maal niet en worden zelden op licht ge
vangen, d.w.z. wanneer de lichtbron niet 
in het vlieggebied geplaatst wordt. Indien 
zulks misschien toevalligerwijs wèl het ge
val is, komen er bijna uitsluitend wijfjes 
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