Galapagos 2099
Van 22 januari tot 4 februari reisden 22 astroreizigers Darwin achterna voor een verkenning
van de Galapagos eilanden. Alvorens naar de eilanden te vertrekken, bezochten we tevens
het "middelpunt van de wereld" waar we over de evenaar wandelden.

Sterren op de evenaar

In januari 2009 reisden we met 22 enthousiastelingen naar de Galapagoseilanden. Deze
eilanden vormden de inspiratiebron voor de evolutietheorie van Charles Darwin, die een
revolutie betekende in het wetenschappelijk denken. 2009 werd trouwens uitgeroepen als het
Darwin-jaar: 200 jaar geleden werd hij geboren en het is de 150ste verjaardag van het
verschijnen van zijn boek 'The origin of species'. Naast de unieke flora en fauna van deze
eilanden,leerden we er veel bij over het vulkanisme en de aarde als levende planeet. ’s
Nachts zagen we de sterrenhemel op de evenaar. Nabij Quito bezochten we het ‘Mitad del
mundo’, het middelpunt van de wereld, waar de Inca's en de Fransen onafhankelijk van
elkaar hebben geprobeerd de juiste positie van de evenaar vast te leggen.
Hieronder volgt een foto- en filmverslag van een onvergetelijke reis!
Deel 1 - Ecuador

Na een lange reisdag en een onvoorzien ommetje via Guayaquil (dank u, Iberia...) bereiken
we Quito. Na een verkwikkende nachtrust in hotel Relicario Del Carmen zijn we helemaal
klaar voor een verkenning van de Ecuadoriaanse hoofdstad. Onder leiding van onze lokale
gidse Dulce bezoeken we de Plaza Grande, de La Compaña kerk - waar zo maar eventjes 7
ton goud tegen de muren en de plafonds hangt - en de Plaza San Francisco.

We lunchen in een vulkaankrater en dan is het tijd voor een astronomisch hoogtepunt van
deze reis: wandelen op de evenaar. Maar waar ligt die evenaar nu precies? We ondernemen
een eerste poging met een bezoek aan Inti-nan.

Hier worden we ingewijd in de wondere wereld van de natuurkrachten die spelen - of juist niet
spelen - op de evenaar. We leren hier o.a. dat de Coriolis-krachten mekaar opheffen op de
evenaar en dit wordt op zeer overtuigende manier gedemonstreerd. Konden we immers niet
met onze eigen ogen waarnemen dat, exact op de evenaarslijn, het water zonder enige
draaiing wegloopt uit het bad, terwijl dat één meter links en rechts ervan helemaal niet het
geval is? En slaagde Jan er niet in om een ei rechtop te zetten op een spijker? En wankelde
Nora niet als een zatte Zwitser terwijl ze met gesloten ogen over de evenaar trachtte te
lopen? Spijtig toch dat onze GPS niet helemaal correct bleek... want volgens dat ongetwijfeld onbetrouwbare - toestel bevonden we ons nog niet exact op de evenaar...

En dus zetten we onze evenaars-zoektocht voort. We houden halt in Mitad del Mundo, waar
een groep Franse wetenschappers onder leiding van de la Condamine, in 1740 en na vier
jaar metingen te hebben verricht, de exacte positie van de evenaar vastlegden. Toen
omstreeks het jaar 1997 met behulp van gps de plaats werd opgemeten, bleek dat het op
slechts 240 meter van de echte evenaar stond. Een geweldige prestatie voor de 18de
eeuwse wetenschappers en dus een geschikte plek om een groepsfoto te maken.

Ook volgens onze gps bevinden we ons hier nog niet exact op de evenaar.

De volgende dag trekken we noordwaarts vanuit Quito, op weg naar Otavalo. Onderweg
houden we nog een evenaars-stop. Ook deze plek wordt Mitad del mundo genoemd.
Benieuwd wat we hier te zien gaan krijgen....

Deze plaats is de thuisbasis van het Quitsato project. Hier brengt men de positie van de
evenaar in verband met oude archeologische Inca-sites. Want leverden de Fransen in 1740
een puike prestatie af door met hun bescheiden instrumenten de evenaar tot op 240 meter
nauwkeurig te lokaliseren, de Inca's deden het 400 jaar eerder beter: zij zaten er exact op.

Ook de GPS is formeel: hier staan we echt op de evenaar.

Hoog tijd dus om wat foto's te nemen: Carina op het noordelijk, en Rob op het zuidelijke
halfrond. Of is het andersom?

Na onze avonturen op de evenaar rijden we door naar Otavalo, waar we de lokale markt
verkennen. Daarna gaat het naar de Hacienda Pinsaqui, alwaar we een muzikaal welkom
krijgen. Later die dag klimmen we naar het kratermeer van Cuichocha, maar de
meteorologische omstandigheden maken dat we ons bezoek nogal kort houden. We
beëindigen de dag met een bezoek aan het lederdorp Cotacachi.

Ecuador bezoeken zonder de trein te nemen is natuurlijk ondenkbaar. Wij kozen voor dit
originele exemplaar. De "Chaski Antwa" trein is een onderdeel van een project voor
duurzaam toerisme. Deze trein rijdt op een spoorlijn die gebouwd werd in het begin van de
20ste eeuw en die de noordelijke hooglanden verbond met de tropische kust. De 26 km lange
rit daalt af van 2200m hoogte bij Ibarra naar de warme vallei van Imbuqui op 1500m. Daar
aangekomen maken we kennis met de bewoners van Salinas, zo genoemd omwille van de
zoutmijnen. Het zijn Afro-Ecuadorianen, die na de afschaffing van de slavernij in erbarmelijke
omstandigheden leefden. Nu voorzien zij in hun levensonderhoud door toeristen kennis te
laten maken met hun leefwereld en hun cultuur.
We keren terug naar Quito en houden onderweg nog halt in San Antonio de Ibarra, voor een
kort bezoek aan de talrijke houtsnij-winkels. Nog één nachtje slapen, en dan gaat het
richting...

deel 2 - Galapagos

Ons vertrek loopt een uurtje vertraging op vanwege de mist in Quito. In de gietende regen
stijgen we op en na een tussenlanding in Guayaquil arriveren we rond de middag op de
luchthaven van Baltra.

Geen regen hier, maar een felle evenaarszon. Na het vervullen van de nodige formaliteiten
worden we met een busje naar de aanlegsteiger gebracht. Oops, de bankjes zijn al benomen,
welkom op de Galapagos....

De Galapagos Legend zal onze thuisbasis worden voor de komende 8 dagen. Met zodiacs
worden we naar het schip gebracht. De eerste keer klimmen we als onervaren landratten

onwennig aan boord, maar tegen het eind van komende week zullen we als volleerde
scheepsjongens en -meisjes vlot van en aan boord springen

Dit is het parcours dat we de komende dagen zullen afleggen.

Na het eerste middagmaal aan boord en de verplichte evacuatie-oefening hebben we tijd om
het schip te verkennen. De poolbar en de jacuzzi kunnen alvast onze goedkeuring
wegdragen. Ondertussen zijn we een stukje verder gevaren, en liggen we voor anker bij
North Seymour.
We worden in groepjes ingedeeld: de Albatrossen, de Boobies, de Cormoranen, de
Dolfijnen,... Ontschepen gaat per groepje, en de volgorde verandert bij elke excursie, zodat
iedereen uiteindelijk een keertje eerst, en een keertje laatst aan land gaat. Elk groepje heeft
z'n eigen gids.

Hoog tijd voor een eerste verkenning: na een eerste "droge landing" zetten we voet aan land
op North Seymour.

Onmiddellijk maken we kennis met de nieuwsgierigheid van kleine zeeleeuwen. Ondanks hun
hoge knuffelgehalte, zijn de regels onverbiddellijk: geen enkel dier mag aangeraakt worden,
maar de dieren mogen wel de bezoekers aanraken.
Het filmpje van de nieuwsgierige zeeleeuw-welp

North Seymour heeft een grote vogelpopulatie. Hier lopen we Fregatvogels en blauwvoet
Jan-van-Genten ofte Boobies tegen het lijf.

Soms bijna letterlijk, zoals bij deze jonge Fregatvogel...

De volgende ochtend gaan we aan land op het eiland Santa Cruz, nabij Dragon Hill. Deze
plek wordt zo genoemd omdat hier veel "draken" of landleguanen zitten.

Door de regen van de voorbije nacht - we zijn in het regenseizoen - ligt het wandelpad er
nogal modderig bij.

De namiddagexcursie brengt ons naar het eiland Floreana, alwaar we voor het eerst een
"natte landing" hebben.

We wandelen naar een strand waar zeeschildpadden hun eieren komen leggen. We zien
talrijke nesten, en in zee zwemmen tientallen schildpadden rond wachtend tot de avond valt,
om aan land te komen. Na de wandeling is er gelegenheid tot zwemmen en snorkelen en
maken we kennis met de onderwaterwereld van de Galapagos. Die moet zeker niet
onderdoen voor hetgeen er aan land te zien is...

Dag drie van onze Galapagos cruise brengt ons naar het zuidelijkste eiland Española. We
gaan aan land bij Suarez Point. We struikelen hier haast over de zeeleguanen en de
zeeleeuwen.

De zeeleguanen zijn hier fel rood en groen gekleurd en kregen dan ook de toepasselijke
naam "Christmas Iguanas", kerstleguanen...
Dat de dieren hier niet echt bang zijn, zie je in dit filmpje.
Maar ook bij de zeeleguanen is er al eens ruzie in het huishouden, zoals je hier kan zien.

Suarez Point heeft ook een grote vogelpopulatie, waaronder 's werelds grootste kolonie
albatrossen. Daarvoor zijn we echter in het verkeerde seizoen, in januari zitten de albatrossen
namelijk op Antarctica en omgeving... We zijn wel in het juiste seizoen om de nesten van de
boobies én hun kuikens te bewonderen.

Naast de Blauwvoet Jan-van-Genten zien we hier ook de Masker Jan-van-Genten, ook met
eieren en/of kuikens, sommigen amper uit het ei.

Bovendien hebben we een close encounter met een Galapagos havik (voor sommigen is de
encounter net iets closer dan voor anderen...)

De namiddag excursie voert ons naar San Cristobal, waar we aan land gaan in Puerto
Baquerizo Moreno, de hoofdstad van de Galapagos eilanden. Vandaaruit gaat het per bus
naar "La Galapaguera". Hier bevindt zich een broedcentrum voor de reuzenschildpadden en
hebben we onze eerste ontmoeting met de dieren waarnaar deze eilanden genoemd werden.

De volgende ochtend hebben we gelegenheid tot snorkelen bij Punta Carrion op het eiland
Santa Cruz. Talrijke witpuntrifhaaien vergezellen ons hierbij.

Terwijl we voor anker liggen nabij Baltra voor de passagiers-wissel halverwege de cruise (wij
behoren tot de gelukkigen die de volledige cruise doen), hebben de waterliefhebbers de
gelegenheid om te zwemmen/snorkelen aan het strand van Baltra. Hier hebben we een
ontmoeting met een Galapagos pinguin, die volgens onze gids Rafaël hier eigenlijk niet hoort
te zitten. Soit, hij zat er en wij hebben hem geschoten (op foto, natuurlijk).

Volgende halte is Bartolomé, waar we naar de top van het eilandje klimmen en vandaaruit
een prachtig uitzicht hebben.

We zijn aangekomen op Isabela, het grootste eiland van de Galapagos archipel. Urbina Bay
is onze landingsplaats en opnieuw zijn we verwonderd door de rijke fauna en flora. Talrijke
reuze-leguanen kruisen ons pad. Tevens spotten we hier ook diverse soorten Darwin vinken.

We worden ontvangen door de kapitein en mogen een bezoek brengen aan de brug. Deze
uitnodiging hebben we te danken aan de general manager van de Galapagos Legend, die
een rasechte Oostendenaar blijkt te zijn. En 22 landgenoten aan boord, dat overkomt hem
niet zo vaak.

's Namiddags gaan we aan land bij Espinoza Point, op het eiland Fernandina, één van de
meest westelijke eilanden. We dachten dat we op de vorige eilanden al veel zeeleguanen
gezien hadden, maar Espinoza Point breekt alle records. Het lijkt hier wel Jurassic Parc.
Overal krioelt het van deze voorhistorische draken, die hier bovendien het grootst zijn van al
hun soortgenoten op deze eilanden. Ze zitten te zonnen, kruipen over mekaar, vechten,
zwemmen, kortom, ze zitten overal.
Struikel-niet-over-de-zeeleguanen-filmpje

De vleugelloze aalscholver heeft het vliegen verleerd, wegens het ontbreken van predatoren.
En dus zijn zijn vleugels grotendeels weggeëvolueerd. Wat niet weggeëvolueerd is, is zijn
romantische aard. De mannetjes brengen de wijfjes geschenken om hen zo het hof te maken.
We zijn getuige van dit ritueel en kijken vertederd toe hoe meneer de Vleugelloze Aalscholver
aan mevrouw de Vleugelloze Aalscholver stukjes zeewier cadeau doet...
Romantisch filmpje...

Die avond is het barbeque-time! Op het dek van de Galapagos Legend genieten we van het
lekkere eten,een smakelijk wijntje en een schitterende zonsondergang in deze paradijselijke
omgeving.

En we zetten onze tocht voort. Het volgende eiland dat we aandoen is Santiago, de
landingsplaats Egas Point. Naast de onvermijdelijke zeeleguanen en zeeleeuwen observeren
we hier reigers en scholeksters.

Hier huist ook een kolonie pelsrobben, die schuwer zijn dan de speelse zeeleeuwen. Deze
dieren komen oorspronkelijk van Antarctica, en zijn nog niet helemaal aangepast aan deze
tropische omgeving. Overdag zoeken ze dan ook de schaduw op.

Tussen de voor- en namiddag excursie in, is er gelegenheid tot snorkelen. Het wordt een
spectaculaire snorkelsessie. Want naast de klassiekers - allerhande kleurrijke tropische
vissen - hebben we onderwater-ontmoetingen met zwemmende zeeleguanen, speelzieke
zeeleeuwen, grazende zeeschildpadden, vissende boobies, en last but not least een
voorbijsnorrende pinguin, die we in eerste instantie verwarden met een verdwaalde torpedo...
O ja, en dan waren er ook nog de zeven witpuntrifhaaien die ons gezelschap meenden te
moeten houden...

Later die dag gaan we aan land op het piepkleine eilandje Rabida. De handdoeken die we
bijhebben - we maakten immers een een natte landing - worden onmiddellijk ingepalmd door
een familie nieuwsgierige zeeleeuwen.

Op Rabida is het vooral de flora die onze aandacht trekt. We wandelen hier door een woud
van schijfcactussen. De bloemen ervan worden druk bezocht door de cactusvink.

Maar het hoogtepunt van de uitstap naar Rabida vindt plaats op zee. De bedoeling is dat we
met de zodiacs langs de kliffen van dit eilandje varen om er boobies, pinguins, pelikanen,
fregatten, zeeleguanen en zeeleeuwen te observeren. Er zijn echter dolfijnen gesignaleerd,
dus zetten we koers naar de open zee. Het spectakel dat we hier meemaken is
onbeschrijfelijk... We komen terecht in een groep van wel 50 dolfijnen die voor de bootjes
uitvaren, met hun staarten in het water slaan en uitbundige tuimelingen maken. Waar we ook
kijken, het water wemelt van dolfijnen. Dit is echt een onvergetelijke ervaring!
Dolfijnen in actie!

Na deze dolfijne ervaring zetten we alsnog koers naar de kliffen. We ontmoeten een oude
bekende: de pinguin die ons tijdens het snorkelen voorbij sjeesde, zit nu rustig te genieten
van het avondzonnetje.

Vandaag is schildpadden-dag. Al vroeg in de ochtend gaan we aan land in Puerto Ayora, op
het eiland Santa Cruz. Hier bezoeken we het Darwin Research Station.

Hier huist Lonesome George, het eenzaamste dier ter wereld. George is namelijk de laatste
overlevende van zijn soort, zijnde de Chelonoidis nigra abingdonii. Hij werd gevonden in 1971
op het eiland Pinta, waarvan men dacht dat alle schildpadden er uitgestorven waren. Sinds hij
te gast is in het Darwin Research Station, doet men verwoede pogingen om hem voor
nageslacht te laten zorgen. Hij kreeg het gezelschap van Georgette en Georgina, twee
schildpad-dames van de meest verwante ondersoort, maar alle inspanningen ten spijt heeft
hij hoegenaamd geen interesse voor hen. Meer nog, hij is een onaangenaam gezelschap dat
er niet voor terugdeinst zijn dames en zijn verzorgers te bijten. Ook tijdens ons bezoek deed
hij zijn reputatie van lastige jongen alle eer aan, want bij het eerste bezoek aan zijn verblijf
weigerde hij zich te vertonen. Maar de schildpad-die-hards uit ons gezelschap gingen voor
een tweede ronde, en hadden toen meer geluk. Maar ook dan moesten we het stellen met
zijn achterkant...
Lonesome George in a slow action movie...

Gelukkig is er ook nog Diego, ook wel Super-Diego genoemd. In tegenstelling tot George is
hij niet vies van vrouwelijk gezelschap. Afkomstig van het eiland Espanola, was hij terecht

gekomen in de San Diego Zoo, in Californië. Toen bleek dat er op het eiland Espanola nog
slechts 14 (vrouwelijke) schildpadden overbleven, trok men aan de alarmbel. Diego werd erbij
gehaald, en momenteel zijn er terug zo'n 1600 Espanola-schildpadden...

Even gezellig van gedachten wisselen...

Na de middag trekken we naar de Highlands van Santa Cruz. Hier observeren we de
reuzenschildpadden in hun natuurlijke omgeving.
Close encounter of the tortoise kind

Het einde van onze cruise komt (helaas) in zicht. Voor de laatste keer ontschepen we voor
een excursie naar Bachas Beach, aan de noordkust van Santa Cruz.

Op het strand hebben we een kippevel-moment wanneer we een onverwachte ontmoeting
hebben met een zeeschildpad op terugweg naar zee na het leggen van haar eieren.

Geniet even mee van dit paradijselijke zicht...

Het einde van de cruise betekent nog niet het einde van onze reis: we zullen immers nog 2
dagen in Puerto Ayora op Santa Cruz doorbrengen.

De vrije dag in Puerto Ayora wordt door iedereen anders ingevuld. Relaxen, zonnen,
zwemmen, winkelen, wandelen, een boottochtje maken, het kan allemaal. Rob maakt zelfs
kennis met het lokale hospitaal na een uit de hand gelopen (of beter gezegd: een op de
rotsen gelopen) snorkelpartijtje. Gigi, Werner en Hilde wagen zich aan een fikse wandeling
naar Tortuga Bay. Hun inspanningen worden beloond met een strand zoals je dat alleen in de
boekjes ziet. Maar dit was pure realiteit!

Maar we zijn hier niet alleen! We moeten dit strand delen met tallozen zeeleguanen.
Walking with sea-iguanas

Helaas komt aan alle mooie liedjes een eind. Onze reis loopt nu echt op zijn einde. Of toch
nog niet helemaal.... We benutten onze lange tussenstop in Guayaquil voor een aangenaam
stadsbezoek. We wandelen door Iguana park, en wanen ons even terug op de Galapagos...

Alvorens terug naar de luchthaven te keren voor de lange transatlantische vlucht, strekken we
benen aan de waterfront van Guayaquil. Was deze plek tot voor een aantal jaar absoluut te
mijden omwille van een huizenhoge criminaliteit, sinds de stadsvernieuwing onder leiding van
burgemeester Jaime Nebot, is het een aangename plek om te verpozen geworden.

En zo kwam er dan echt een einde aan deze onvergetelijke reis...
... die mede zo geslaagd was door het aangename gezelschap van Carina, Christl, Gigi,
Hilde, Inneke, Ivan, Jan, Lieve, Lutgart, Lyvia, Marc, Lonesome George, Marc, Nora, Paula,
Peter, Rita, Rob, Ronny, Tine, Tuur, Werner en Willem.
De foto's in dit verslag zijn van Gigi Lescowier, Rob Embrechts, Werner Hamelinck en Hilde
Willemsen.

Links:
http://picasaweb.google.com/gigilesco/EcuadorGalapagos22Jan5Febr2009?authkey=
Gv1sRgCMeCxKKJsp6qVg&fea#

http://www.pbase.com/christl_herremans/galapagos

