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R O T T U M. 
(Vervolg van bis. 198J. 

'ALVERWEGE de wei was een onbegroeid plekje met een modderig 
geultje vol brak water en daaromheen trippelden een vijftiental gele 
kwikstaartjes, achterblijvers van den voorjaarstrek. Ook zagen we 
een zwerm kneuen van een paar dozijn over de zee verdwijnen in 
de richting naar Borkum. Het aantal zilvermeeuwnesten nam toe, 

naarmate wij oostelijker kwamen; een duinricheltje dat recht op 't huis toe 
liep, lag er vol mee, allemaal verborgen onder hooge helmbiaderen van 't vorig 
jaar, sommige aan de westzijde heel mooi dicht gebouwd en met een vrijen 
uitgang naar 't oosten. De meeste nesten hier bevatten drie eieren. 

Op dit richeltje worden de nesten nooit verstoord, ze zijn bestemd, om 
vertoond te worden aan de bezoekers, die in den broedtijd nog al veel van 
Borkum komen oversteken en die de Voogd liefst niet over 't heele eiland laat 
ronddolen. 

Wij kregen den indruk, dat de vogelarij Rottum werkelijk op uitstekende 
wijze wordt verzorgd en beheerd. Daar in verband met de Vogelwet en het 
Koninklijk Besluit van Juli 1907 eigenlijk geen eieren van meeuwen en sterns 
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mogen worden geraapt, moet de Voogd daarvoor ieder jaar vergunning aanvragen 
aan den Comraissaris der Koningin in Groningen. 

In den regel wordt die vergunning verleend tot en met den 15<leii Juni; zij 
betreft ook de Noordwestplaat. Na 15 Juni wordt geen enkel ei meer geraapt. 

Doch de Voogd neemt nog meer maatregelen. Wanneer in April de groote 
sterns komen, dan worden ze met rust gelaten, totdat ze goed en wel hun 
broedplaatsen hebben gekozen en eenige honderden eieren gelegd zijn. Deze 
worden „afgestekt", d.w.z. de Voogd legt er latten omheen (die heb je op' t strand 

voor 't grijpen) en 
binnen die latten 
mogen zijn knechts 
geen ei rapen. Naar
mate de broedtijd 
vordert, worden die 
latten verder uit
gelegd zoo wordt 't 
aantal broedsels, 
die rust hebben, hoe 
langer hoe grooter. 
Ook heeft hij zoo
doende het voordeel, 
dat alleen eieren 
geraapt worden, die 
denzelfden dag zijn 
gelegd — het rapen 
geschiedt in den 
avond — en zoo 
heeft er dan geen 
noodelooze verkwis
ting plaats van reeds 
bebroede eieren. Op 
den dag van ons 
bezoek telden wij 
's morgens in de 

eerste groote kolonie aan één zijde 113 eieren buiten het stek, die waren er dus 
sinds den vorigen avond bij gelegd. Dien dag werden alles met alles iets meer 
dan zeshonderd eieren geraapt. 

Voor de zilvermeeuwen gaat het een beetje anders, doordat zij zoo verspreid 
nestelen. Voor hen is 't eiland verdeeld in drie perceelen, bovengenoemd richeltje 
niet meegerekend. Nu wordt lederen dag één perceel geheel afgezocht, maar 
zoodra een nest drie eieren bevat, wordt het met rust gelaten. Wanneer dus 
een nest met één ei 't geluk heeft onopgemerkt te blijven en de meeuw wat 

lloltum, 4 Jiiüi lAt, Koto A. HURDKT. 
De Groote Sterns op hun nesten; de tweede groote kolonie. 


