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'Dominomus' arriveert in Natuurmuseum
Gepubliceerd op donderdag 15 december 2005

 

Bekijk de video:

Modem / ADSL

Conservator Kees Moeliker van het Natuurmuseum 
Rotterdam heeft donderdagochtend in het Friese Makkinga 
de veelbesproken 'dominomus' in ontvangst genomen. 

Het is volgens de vogelkenner inderdaad een huismus en het 
dier kan worden opgezet.  

"Hij mist een vleugel'', constateerde Moeliker na het zien van 
het diepgevroren vogeltje. ,,Maar het is een passer domesticus 
oftwel een huismus. Een wijfje.'' Het museum hield tot 
donderdag nog de mogelijkheid open dat het om een andere 
dan de beschermde inheemse diersoort ging.  

De vogel werd op 14 november doodgeschoten in het Frisian 
Expo Centre in Leeuwarden waar het de opgestelde steentjes 
voor Domino Day dreigde om te gooien.  

Links: 
 Rotterdams Natuurmuseum blij met dode mus 
 Lied doodgeschoten mus op single 
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