Biologisch museum in Hurghada, Egypte
W .F a b e r

Aan de kust van de Rode Zee, zo ongeveer bij het begin van de Golf van Suez ligt het Egyptische
plaatsje Hurghada. Een vriendelijk stadje, dat behalve per vliegtuig of per boot via de woestijnweg
van Qena in een enkele uren durende autorit is te bereiken. Leest men over deze plaats de Polyglott,
dan wordt onmiddellijk de aandacht getrokken door deze lyrische beschrijving: "G rote bezienswaar
digheid is het hydrobiologisch museum met aquarium, waarin alle dieren van de Rode Zee te zien
zijn". Komt men bij dit aan de noordzijde van Hurghada gelegen museum aan, dan worden de gewek
te verwachtingen door het fraaie stenen gebouwtje (zie afbeelding) nog verder versterkt.
Na het binnentreden volgt evenwel enige teleurstelling. Een rommelige aanblik en geenszins die vol
ledigheid, welke de reisgids ons wilde doen geloven. Vooral de lagere dieren waren slecht vertegen
woordigd. Geen doosjes, maar kleppen van Tridacna's, gevuld met schelpen. Niet In één klep één be
paalde soort, maar een aantal door elkaar. Het overigens geringe aantal soorten is ook niet steeds
van namen voorzien. Soms is volstaan met de genusnaam en de toevoeging sp. Bovendien is het ma
teriaal niet zo erg fraai.
Voor het museum is geen toegangsprijs verschuldigd. Zodra men binnen is, wordt men door een sup
poost opgevangen. Dat wil zeggen, de aandacht wordt ongevraagd gevestigd op enige haaien en an
dere meer opvallende dieren. Hij tracht in gebrekkig Engels daarover iets te vertellen, hoewel men
dat nauwelijks een rondleiding kan noemen. Maar hij doet zijn best en is zeer gewillig om het ons naar
de zin te maken. Een fooi in plaats van het entreegeld is een logisch sluitstuk van het bezoek.
Naast het museum op een eilandje in zee, te bereiken via een soort strekdam, is het hydrobiologisch
station gevestigd. Ook daar loopt iemand met je mee, maar je bent er eigenlijk niet zeker van, dat hij
met dat station veel te maken heeft. Binnen werd niet gewerkt. In een aantal bakken waren enige la
gere dieren te zien, onder andere een levende Lambis. Bij het station behoren ook enige buitenbassins. In een ervan zwom een jeudigde manta met een vleugelwijdte van van ongeveer 40 cm.
Mocht u toevallig in de buurt van Hurghada zijn, dan moet u even in het museum binnenwippen. Voor
zover u geïnteresseerd bent in de vogels en vissen uit die streek, is er wel het een en ander te zien.
Een speciale tocht naar Hurghada om dit museum te bezoeken zou ik u afraden. Daarvoor is het gebodene toch te mager.
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