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Het lijkt zo langzamerhand een trend  
te worden om in boeken en tijdschrift-
themanummers de biodiversiteit van  
een bepaald gebied te beschrijven, waar-
bij lange soortenlijsten niet geschuwd 
worden (zie bijvoorbeeld de diverse de-
len in de serie Fauna Zeelandica, Van ‘t 
Veer et al. 2012, Hermans et al. 2013, dit 
themanummer). In 2012 verscheen een 
boek dat de (arme) eilandenfauna van 
Rottum, Zuiderduin en Rottumerplaat 
behandelt. 

De fauna van Rottum start met een 
aantal inleidende hoofdstukken waarin 
de motivatie van de schrijvers om dit 
boek te schrijven en hun persoonlijke  
eilandervaringen worden belicht. Ook is 
er een informatief overzicht van de histo-
rie, het beheer, het landschap en de flora- 
en faunamonitoring van de drie eilanden. 
Daarna is er veel aandacht voor de vogels 
van de eilanden. Er zijn hoofdstukken 
over de monitoring van wad- en water- 
vogels, de vogeltrek en een 70-tal pa-
gina’s en 284 soorten tellende geanno-
teerde, systematische soortenlijst.

De ongewervelden komen er helaas 
wat bekaaider van af. Alhoewel deze, 
zoals de schrijvers zelf ook aangeven, 
de dominante taxonomische groep 
vormen zijn er slecht 61 pagina’s met 
geannoteerde, alfabetische lijsten met 
daarin meestal het jaar en het eiland 

van voorkomen. Een tekortkoming van 
de lijsten is dat in veel gevallen een bron 
ontbreekt zodat niet kan worden inge-
schat hoe betrouwbaar de waarnemin-
gen, van soms lastig te determineren 
soorten, zijn. Vijftig pagina’s zijn gewijd 
aan de ‘NEV-groepen’. De waarnemin-
gen zijn afkomstig uit de databestanden 
van de Particuliere Gegevensbeherende 
Organisaties, diverse literatuurbronnen, 
van privépersonen en determinaties 
door specialisten. Een klein aantal NEV-
leden werkte mee aan deze determina-
ties. Sjoerd Tiemersma determineerde 
de meeste spinnen, Berend Aukema de 

wantsen, Harry Smit enkele muggen, 
en Gert van Ee en Bas Drost namen een 
deel van de kevers voor hun rekening. 

De schrijvers sluiten het naslagwerk 
af met een korte analyse van de biodi-
versiteit op de eilanden. Daarin geven ze 
aan dat de gepresenteerde lijst niet com-
pleet is omdat er waarschijnlijk bronnen 
gemist zijn en, vooral, omdat er hoofd-
zakelijk onderzoek is gedaan aan popu-
laire diergroepen. Het feit dat meer dan 
50% van de Nederlandse avifauna, maar 
nog geen 4% van de Nederlandse onge-
wervelden (Noordijk et al. 2010) op de 
eilanden is waargenomen onderschrijft 
deze conclusie. In totaal zijn tot nu toe 
bijna 1000 soorten ongewervelden aan-
getroffen op de Rottumse eilandengroep. 
Daarvan vormen de nachtvlinders (345 
soorten en daarmee de enige groep die 
het aantal vogelsoorten overtreft), ke-
vers (213 soorten) en weekdieren (150 
soorten) de soortenrijkste groepen en 
zijn daarnaast waarschijnlijk alleen de 
populaire groepen vlinders, libellen en 
sprinkhanen redelijk volledig in beeld 
gebracht. 

De claim van de schrijvers dat de 
fauna van Rottum ‘een onmisbaar 
naslagwerk’ is ‘voor de vogelaar, de 
wetenschapper, de waddenliefhebber, 
de eilandengek, de natuurliefhebber 
in het algemeen en die van Rottum in 
het bijzonder’ gaat naar mijn mening 
te ver en zeker niet op voor de ento-
moloog (s.l.) of de geïnteresseerde we-
tenschapper. Daarvoor is de kwaliteit 
van de gepresenteerde lijsten te karig. 
Voor de vogelaar, de waddenliefheb-
ber, eilandengek en natuurliefhebber 
kan echter zeker worden gesproken 
van een geslaagde eerste poging de 
huidige kennis over het onderzoek aan 
de fauna van Rottum voor het voetlicht 
te brengen. De entomoloog kan zich 
uitgedaagd voelen om de lijsten aan te 
vullen.
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Het open landschap van Zuiderduin, Rottumeroog, met een vegetatie van zeekraal. Foto: Mark 
Zekhuis


