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Reacties

Huismussen in Egypte

In het Vogeljaar 54 (5), oktober 2006

stond een artikel dat een samenvatting

geeft van hoe het met de Huismus in

Nederland gesteld is. Er is grote zorg over

de achteruitgang van deze soort. In het

artikel worden diverse oorzaken genoemd
die de veranderingen in aantallen

bevorderen. Ik wil daar niets aan afdoen.

Eind oktober 2006 was ik met mijn

echtgenote in Egypte. Op 23 oktober, de

eerste dag van ons verblijf in Caïro, zag ik
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In een wijk in het zuiden van Cairo heb ik rondgelopen en

overal merkte ik slaapplaatsen van Huismussen op. De wijk
was een redelijke nieuwbouwwijk met voornamelijk de in

het Midden-Oosten gebruikelijke platte daken. Geen dak-

pannen zoals bij ons. Wel lag overal rommel en op sommige

plaatsen waren hondendrollen en kamelenkeutels te zien.

In Luxor stond er langs de Nijl een rij bomen en ook hier

constateerde ik ’s morgens duizenden Huismussen. Ook hier

in Luxor lag veel rommel en er waren veel calèches

getrokken door paarden en die laten wel eens wat vallen.

Mij lijkt het dat het ontbreken van rommel en uitwerpselen
de oorzaak kan zijn van de achteruitgang van de Huismus.

Een veldonderzoek, bijvoorbeeld uitgevoerd in Egypte, zou

dat kunnen bevestigen.

Peter C. Meijer, Mossel 16, 1775 JB Middenmeer, e-mail:

meijerpc@quicknet.nl.

Overzicht over

Zuid-Caïro vanaf

de piramide van

Giza. Je zou niet

een twee drie

zoveel Huismus-

sen verwachten.
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Hotel Le Meridien Pyramids te

Cairo.

hier en daar Huismussen, maar echt opvallend was het niet. Wij verbleven in hotel Le

Meridien Pyramids met zicht op de piramides van Giza. Het werd al kort na 17.00 uur

donker. Voor toeristen is er dan volop tijd te genieten van het hotel en zijn omgeving. Ik

neem de tussenuurtjes altijd te baat om de lijst met

vogelsoorten uit te breiden. Toen ik vlak voor de schemering
het hotel uitliep viel mij op dat er van alle kanten

Huismussen kwamen aanvliegen. Deze gingen zitten in de

relatief lage bomen voor het hotel. Even naast het hotel

stonden ook wat bomen dicht bij een muur en van daaruit

riepen honderden Huismussen. Er was hier kennelijk een

slaapplaats.

Straatje in Zuid-Cai'ro.

De rommel die blijft
liggen na afloop van de

markt zorgt voedsel voor

de Huismus, de Bonte

Kraai en Palmtortel.
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