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Vogelwerkgroep 60 jaar:

help de Huismus

Het 60-jarig bestaan is voor de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

aanleiding het nuttige met het aangename te combineren. Door een

grootse publieke huismussentelling te houden wil de Vogelwerkgroep
inwoners van Zuid-Kennemerlanden de Haarlemmermeer kennis laten

maken met de vereniging en tegelijkertijd een goed beeld krijgen van het

voorkomen van een van de meest populaire vogels in ons land, de

Huismus. Zoals bekend gaat het slecht met onze vrolijke nationale

kwetteraar.

De Huismus is afhankelijk van de mens. Als één van de weinige vogels
is hij in Nederland voor het broeden vrijwel uitsluitend afhankelijk van

allerlei menselijke bouwsels. Ooit, in de 70er jaren van de vorige eeuw,

werd door een vogelteller gesteld dat er net zo veel mussen waren als

mensen. Dat gaat nu in ieder geval niet meer op.

Het ideale leefgebied voor de Huismus bestaat uit: oude(re) stadswijken

met ouderwetse dakpannen (oud Hollandse). Mansarde daken met veel

kapelletjes en boeidelen zijn favoriet. Want daar zijn altijd voldoende

toegangenom onder de dakpannen te komen.

Er moet ook enig groen aanwezig zijn, zoals tuinen, plantsoenen, een

park of een spoorberm waar ook dierlijk voedsel gezocht kan worden.

Ook voldoende aanwezigheid om te schuilen of te slapen is belangrijk.
Dichte heggen, enige coniferen of met klimop begroeide muren zijn be-

langrijk.

Waarom achteruit.

De precieze oorzaak van de extreme achteruitgangis niet bekend. Het is

waarschijnlijk een combinatie van oorzaken, zoals:

- Verdwijnen van broedgelegenheid, vooral in nieuwbouwwijken en na

renovatie.

- Toenemende isolatie van woningen, waardoor allerlei gaten gedicht
worden.

Wat wij 25 jaar geleden niet hadden kunnen voorspellen is nu werke-

lijkheid geworden. De eens zo talrijke Huismus gaat zo hard achteruit,
dat hij nu zelfs op de Rode Lijst is gekomen.

Een achteruitgang van 60-70% vanaf 1990 is nu vastgesteld. Daarmee

is dit straatschoffie verdrongen van de eerste plaats.
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- Verdwijnen van voedselgebieden, zoals rommelhoekjes met onkrui-

den. Het verstenen van tuinen. Het niet meer massaal uitkloppen

van ontbijtlakens in de achtertuin. Maar ook het verdwijnen van het

paard (trekdieren), kippenhokken en duiventillen uit de stad. In

paardenstront zitten erg veel zaden, onder meer haver. En bij het

voeren van kippen en duiven valt er meestal voor de Huismus ook

wel iets te halen.

- Toenemende predatie door bijvoorbeeld de Sperwer, die nu zelfs in

een aantal steden broedt. Toenemende aantallen Kraaien, Kauwen,

Eksters en Gaaien die allemaal wel een jonge mus lusten. Maar

vooral het toenemende leger van miljoenenhuiskatten.

Globaal weten we dat midden jaren '90 ongeveer 20.000 Huismussen in

Zuid-Kennemerland hun leefgebied hadden. Als de landelijke trend een

afname van twee-derde impliceert dan zouden er nu nog zo'n 6.500

Huismussen in Zuid-Kennemerland te vinden moeten zijn. Door de hele

bevolking van onze regio op te roepen
hun waarnemingen van Huis-

mussen door te geven willen we in eenperiode van drie maanden vanaf

maandag 28 maart een tamelijk exact beeld krijgen van het aantal

Huismussen in de regio. En tegelijkertijd voorwaarden scheppen om het

aantal Huismussen te doen toenemen.

Waarnemers van mussen kunnen hun gegevens doorgeven via een fol-

der, die op ruime schaal wordt verspreid of via een speciaal daartoe op-

gezette website: www.mussentelling.com Op de website staat ook infor-

matie over het herkennen van de Huismus en andere relevante gege-

vens. Gedurende de actie biedt de Vogelwerkgroep in samenwerking met

het Haarlemmerhoutproject van de stichting Roads speciale nestkasten

voor mussen (mussenhotels) aan voor de gesubsidieerde prijs van 15

euro. Een mussenhotel bevat drie geschakelde (horizontaal of verticaal)

nestkastjes. Extra huisvestingsmogelijkheid biedt meer kans op herstel

van de mussenstand. Op de website komt te staan waar en wanneer de

mussenhotels te koop zijn. Ze zijn ook via de website te bestellen.

Tijdens de actie zijn op meerdere plaatsen in de regio Zuid-

Kennemerland tentoonstellingen te zien over stadsvogels. Een speciale

huismussenexpositie maakt daar deel van uit. Voor scholen zijn onder-

zoeksbladen beschikbaar.

Deze expositie is te bezoeken op de volgende locaties:

-
Natuur en Milieucentrum Ter Kleef, Kleverlaan 9 te Haarlem, vanaf

4 maart t/m 29 april. Tel. 023-5114640.

- Pieter Vermeulen Museum, Driehuizerkerkweg 34 rood, Driehuis,

vanaf 5 mei t/m 29 juni. Tel. 0255-536726.

Voor openingstijden eerst evenbellen.
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Tijdens de actie is er ook een fotowedstrijd met als thema 'De Huis-

mus'. De voorwaarden zijn te vinden op de website. Foto's kunnen ge-

stuurd worden naar het mailadres huismussen^;,email,com

De aftrap van alle acties en festiviteiten is op maandag 28 maart in mo-

tel Haarlem Zuid aan de Toekanweg in Haarlem. Daar vertellen we tij-
dens een grote feestavond alles over het jubileum van de Vogelwerk-

groep, bedanken we onze sponsoren, blazen we de aftrap van de mus-

sentelactie en biedt Midas Dekkers ons een geheel eigen kijk op de vo-

gelwereld.

Voor deze feestavond zijn al onze leden uitgenodigd.

Bestuur van VogelwerkgroepZuid-Kennemerland


