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Klik hier om Het Natuurhistorisch nieuws in uw browser te openen

hierbij ontvangt u de eerste editie van Het Natuurhistorisch nieuws, omdat u in het
verleden interesse heeft getoond in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. In deze editie
van het Natuurhistorisch nieuws leest u meer over: Pure veerkracht, conservator Kees
Moeliker introduceert de #dierfie, de leukste museumlessen, de ultrasone roep van de
vleermuis en Jesse vindt hyenakies.

Museum

Foto: Daan van der Elsken

Links: Beerbaviaan. Rechts: Kees Moeliker, conservator.

Pure veerkracht

Whoehaaaaaahaaa!!!

Kijk je tussen stenen en beton door, dan

Heb je onze beerbaviaan wel eens gespot?

blijkt de biodiversiteit in de bebouwde

Dit bijzondere beest heeft tanden van wel

omgeving groter dan in de omringende

3,5 cm lang! En daar eet hij niet alleen

open ruimte. Kijk met een andere blik naar

vlees mee, maar ook vruchten, zaden en

de dieren en planten in de stad.

knollen.

Je kunt onze nieuwste tentoonstelling, Pure

Er zijn vast nog wel meer dieren in het

Veerkracht vinden in de parkzaal van het

museum die wat extra aandacht verdienen.

museum.

Wij dagen jou uit om met deze dieren een
selfie te maken, oftewel een #dierfie en

deze via Facebook en Twitter met ons te

Lees meer

delen.

Educatie

Lessen onder de loep
Het Natuurhistorisch biedt meerdere lessen aan voor het basis- en voortgezet onderwijs, die
aansluiten bij de verschillende lesmethodes en de kerndoelen van het natuuronderwijs.

Ice Age
Tijdens deze les veranderen leerlingen
in onderzoekers en ontdekken ze allerlei
voorwerpen uit de ijstijd. De wolharige
neushoorn, de sabeltandtijger en de
mammoet. Leven ze nu nog, zijn ze
uitgestorven of hebben ze zich
aangepast? Lees meer

Komt een vos bij de snackbar
Welke soorten zijn er in de stad te vinden?
Hoe passen nieuwe soorten zich in de
stad aan en komt een vos echt wel eens bij
de snackbar? In de nieuwste museumles
worden deze vraagstukken
over stadsnatuur toegelicht. Lees meer

Wist je dat... scholen per 1 februari extra budget op de cultuurkaart krijgen van het CJP?
Een mooie gelegenheid voor een museumles!

Steun het Natuurhistorisch: word vriend!

Stadsnatuur

Ondertussen bij Bureau Stadsnatuur
Bureau Stadsnatuur is onze afdeling waar
stadsecologen werken. Echte kenners van
wilde planten en dieren die onderzoek
doen naar de natuur in de stad. Ben je
benieuwd naar hun werk? Tom en Nienke
van het tv-programma de Buitendienst
waren dat ook. Op zoek naar stadsnatuur
kwamen zij op bezoek in Rotterdam.
Ecoloog André liet ze zien welke wilde
dieren in onze steden leven. Én welke
technische snufjes hij gebuikt om ze te
vinden. Klik hier om het filmpje te bekijken
(vanaf 12 min 43).

Collectie

Aanwinst: hyenakies
Jesse Flikweert (9) uit Naaldwijk zoekt vaak met zijn
vader naar fossielen op het strand. 'De zandmotor', waar
zand uit de zee op het strand van 's-Gravenzande wordt
gespoten, is een plek waar ze graag zoeken. In juli 2014
vond Jesse daar een mooie fossiele kies, maar van welk
dier wisten ze niet. Daarom kwam hij met de vondst naar
Het Natuurspreekuur van het museum. Na een beetje
puzzelen bleek dat het een kies uit de rechter onderkaak
van een grottenhyena (Crocuta crocuta spelaea) is. Een
mooie vondst die Jesse aan het museum schonk. Op de
foto poseert hij trots bij zijn schenking die nu in de
tentoonstelling Opgeraapt Opgevist Uitgehakt te zien is.

Agenda

Belangrijke data
27 januari
Nieuw! De pettentocht in de tentoonstelling
Pure Veerkracht
15 februari
Start MuseumJeugdUniversiteit
24 februari
Braakbalpluizen
1 maart
Zondagmiddag@hetnatuurhistorisch
4 maart
Natuurspreekuur
7 maart
Museumnacht
t/m 29 maart:
Tentoonstelling Endangered
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.hetnatuurhistorisch.nl.
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