
een a lb ino beverrat

Een wel zeerbijzonder zoogdier heeft onvrijwillig
onze collectie versterkt: een albino bevenatMy-
ocastor coyptts. Het dier werd op 10 november
1992 door de dierenambulance in dode toestand
bij ons afgeleverd (aanwinstnummer 92-483). Men
had het 6 november opgehaald bij een tuincentrum
in Schiebroek. De vraag doet zich dan voor hoe
daar een albino beverrat terechtkomt. Inmiddels is
dat duidelijk. Na een periode van onzekerheid om-
trent de herkomst van de beverrat, bleek dat het
dier was ontsnapt uit het Plaswijck Park in Hille-
gersberg, alwaar een kleine menagerie wordt ge-
houden. De beheerder van het park had daags na
haar ontsnapping de rat in een achtertr:in in het
Kleiwegkwartier nog met een net op de hielen ge-
zelen maar was daarna het spoor bijster geraakt.
Toen de ambulance bij het tuincenrum arriveerde,
zwom het dier meer dood dan levend in een smalle
sloot langs de spoorbaan aan het eind van de
Adrianalaan. Even tevoren had een zeer geschrok-
ken volkstuinder het dier via een welgemikte klap
met een spade uit zijn tuintje gejaagd. Het had zich
tegoed gedaan aan de rode kool en de spruitjes op
de volkstuin, en was tamelijk traag, aldus de tuin-

der. Bij aankomst in het museum werd het dier ge-
wogen en opgemeten, om vervolgens te worden
geprepareerd. Het was een vrouwtje, met veel
onderhuids vet en een gewicht van 6140 gram, to-
tale lengte 884 mm, staartlengte 360 mm, en een
achtervoet van 134 mm. Geen kleintje dus! Oor-
spronkelijk was de beverrat afkomstig van een
pelsdierenfokker uit Groningen, die na een
faillissement de albino's in Rotterdam deed belan-
den en de gewone exemplaren terug waar zeho-
ren: de wildernis van Uruguay. Normaliter zijn
beverratten in Nederlandvrij zeldzaam, en albino
exempl aren natuurl ij k zeker. In ons fotoarchief
blijkt echter wel een foto voor te komen van een
ander exemplaar: op 17 november 1989 werd een
albino dier van 1 meter lang en 7 kilo zvvaar in Ab-
b evi ll e (Noord Frankrij k) door brandweerl ieden
met handschoenen gevangen en vervolgens door
een dierenarts middels een spuitje gedood. Achter-
afbekeken had de Schiebroekse beverrat beter ge-
vangen kunnen worden en weer in zijn hok in Plas-
wijck teruggeplaatst. Volgens de beheerder van het
park was het dier handtam.

De albino beverrat (Myocostor coyPus) die uit het Plaswijck-park ontsnapte en in de NMR-collectie belandde.
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eerste DEINSEA in aantocht

De reeds lang gekoesterde wens van museumstaf,
besturen en collectiebeheerders om vanuit het Na-
tuurmuseum Rotterdam een wetenschappel ij k tij d-
schrift uit te geven, is (eindelijk) realiteit gewor-
den. Ongeveer half april zal het eerste 'jaarbericht
van het Natuurmuseum Rotterdam' onder de naam
DEINSEA verschijnen met zeven'artikelen en een

redactionele bijdrage, Voor de wat dieper in zo6lo-
gie en paleontologie geinteresseerden bevat DEIN-
SEA 1 - 1994 een schat (123 pagina's) aan informa-
tie. Wat dacht u van het langverwachte gereviseer-
de overzicht van alle fossiele Europese moeras-
schildpad-resten uit de Tegelse klei die in Neder-
landse collecties te vinden zijn [door Kerkhoff, 30
pag.], een doonryrocht overzicht van de verticale
verspreiding en biogeografie van dagvlinders in de
westelijke Alpen [door Vis, 10 pag.], of het infec-
tiegevaar datverzamelen en prepareren van zoog-
dieren met zich mee kan brengen [door Kompanje,
12 pag.l. Verder verhaalt van Vondel over de iden-
titeit van het waterkevertje Peltodytes obesus lin
het engels, 3 pag.] en behandelen Slieker, de Jong
Strack en Kompanje de malacofauna van het ei-
land Skokholm (Wales) [in het engels, 20 pag.).
Mulder geeft aanvullende informatie over de
morphologie van de Turkse bergadder Wpera
albizona [in het engels, 7 pagj.Tenslotte publice-
ren Bank en Menkhorst een uitputtend overzicht
van alle recente Turkse soorten van de landslakken
fami I i e Cl ausi I i i dae, b ehalve het gesl ach t Albina-
ria fin het duits, 37 pag.]. DEINSEA is vernoemd
naar de Rotterdamse bioloog, internationaal ge-
waardeerd walvisdeskundige en leraar Dr A.B.
van Deinse (1885-1965). Het staat open voor arti-
kelen en korte mededelingen op het gebied van zo-
Ologie en paleontologie, met name voor bijdragen
aangaande de museologische aspecten van de
n atuurl ij ke hi stori e, zoals v er zam el en, prepareren,
conserveren, beheren en exposeren. Bijdragen die
geheel of gedeeltelijk gebaseerd ajn op onderzoek
aan de collectie van het Natuurmuseum Rotter-
dam, en/of die het resultaat zijnvan onderzoek
door NMR-medewerkers hebben voorang bij publi-
catie. Lange artikelen (meer dan 30 pagina's in

een iffustratie uit DEINSEA I - 1994: de Turkse bergadder Vipero olbizono waarover collectiebeheerder reptielen en amfibi6en
John Mulder uitvoerig bericht (Leo Man in t Veld)



druk) worden niet geschuwd. Collega-musea en in-
stituten kunnen DEINSEA als 'ruilabonnement' ver-
krijgen (010-4364222 voor informatie). Leden en
donateurs van de Vereniging kunnen onsjaarbe-
richt voor een vriendenprij s in het bezit krijgen.
Nadere informatie hierover volgt spoedig.

n ieuwe  ten toons te l l  i ngen

IN mT VOETSPOOR VAN RUMPHruS staat nog tot
en met het weekend van 16 en 77 april. Het is dan
nationaal museumweekend, het museum is ook op
die zaterdag open en er zijn het hele weekend
rondlei di ngen (' op zoek naar verb orgen schatten' )
door het collectie-depot. Van 1 mei t/m 12 juni ver-
tonen we in de lezingenzaal onder de titel SIONTA-
NE INTERVENTIES architectuur-ontwerpen voor
gebouwen in het Museumpark die het resultaat
zijnvan een 'ontwerp-atelier' van studenten van
de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Een
passende exercitie in het kader van onze eigen
nieuwbouw.Er zijn briljante en minder geslaagde
ontwerpen te zien voor onze eigen uitbreiding, een
nieuwe ingang voor Museum Boymans-van Beu-
ningen en een nieuw openluchttheater voor het
Museumpark. Geen van de ontwerpen zal vermoe-
delijk ooit uitgevoerd worden, het blijven allemaal
spontane interventi es.

pasen  i n  he t  Na tuu rmuseum:
d ino -e i  t e  koop

Speciaal voor de paasdagen (3 en 4 april: museum
beide dagen open I 1.00 - 17.00) wordt in het mar-
merhalletje een kleine presentatie rond het thema

colofon
Straatgras is een kwartaal-uitgave van het Natuurmuseum
Rotterdam, waarin opgenomen mededelingen van de Vereni-
ging Natuurmuseum Rotterdam N.M.R. - oplage 400 -

lssN 0923-9286
adres: Natuurmuseum Rotterdam, Westzeedijk 345 (in het
Museumpark), 30l5 AA Rotterdam, telefoon 010- 4364222.
openingsti iden: dinsdag - vri jdag l0 - l7 uur, zondag | | -

l7  uur .

correspondentie: postbus 23452, 300 | KL Rotterdam.
fax0l0 - 4364399.

aan dit nummer werkten mee:

Rocka Reprografi e (druk), Mecanoo architecten (tekeningen
nieuwbouw), Anita Bouwman (foto! 28 februari),

Jelle Reumer (tekst), Kees Moeliker (tekst en eindredactie)

'ei' ingericht. Drie 70 miljoen jaar oude (originele)
dinosaurus eieren vormen het middelpunt. Het
gaat om fossiele schalen van Hypselosaurus pris-
cus, een tien meter lange dino die destijds leefde in
wat nu Frankrijk heet. De dino-eieren worden om-
ringd door andere eieren uit de museum-collectie:
van struisvogel tot het piepkleine eitje van een win-
terkoninkje, aangevuld met eieren van reptielen.
Als blijvende herinnering (of als verzamelobject)
is er in de museumwinkel een beperkl aantal stuk-
jes dino-eierschaal (van dezelfde soort als de ten-
toongestelde eieren) voor / 3,50 te koop. Elk stuk-
je eierschaal wordt verkocht met vindplaatsgege-
vens en waarmerk van echtheid. Kopers van een
scher$e mogen het ter plaatse onder een binoculair
bekijken. De eier-presentatie is tot en met 1 mei in
het museum te zien. De stukjes eierschaal zullen
eerder uiwerkocht zijn.

n ieuw in  de  museumwinke l

Altijd al willen communiceren met vogels? Voor /
15,95 wordt die wens realiteit. De 'Audubon Bird
Call' is nu voorradig in de museumwinkel. Met dit
vernuftige dingetje kunt u geluiden voortbrengen
die vogels nieuwsgierig maken. U lokt de vogels -
die zich gewoonlijk angstvallig voor mensen ver-
borgen houden - uit struiken en boomtoppen. Mis-
schien wordt uw verrekijker wel een overbodige
luxe. Om te oefenen alvast een paar tips: het rood-
borstje lokt u met 'tik tik-tik', de roodborsttapuit
met 'wiet-trak-trak' en de glanskop met 'tjika-kie-

kie-kie'. Gewoon een beede piepen met de Audu-
bon Bird Call schijnt ook te werken.


