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In dit Het Natuurhistorisch Nieuws: nieuwe aanwinsten voor de collectie, lopend
onderzoek naar poolvos uit de Noordzee, activiteiten over vogels, excursies Rotterdams
Platteland, een nieuwe speurtocht in het museum en de Biodiversiteitsdag van Het Nieuwe
Instituut en Het Natuurhistorisch.
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Jelle Reumer-zaal open
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�Rotterdams Platteland�

Met de boswachter en ecoloog langs de Rotterdamse skyline?
Boswachters van Natuurmonumenten organiseren samen met stadsecologen
van het museum komend halfjaar ook een aantal wandel- en fietstochten vanuit
het museum, via het stadscentrum naar het Rotterdams Platteland. Mee? Meld

je snel aan voor de fietstocht op 28 mei of 24 juli. Of wandel mee op 3 juli of 20
augustus. Aanmelden kan hier.

Vier de Internationale Dag van de Biodiversiteit in het Museumpark!
Op zondag 22 mei komen veel festiviteiten bij elkaar. Het is de afsluiting van de
Vogelweek, de Internationale Dag van de Biodiversiteit en het sluit ook nog
eens aan bij het landelijke F

�te de la Nature, waarbij overal de natuur 'gevierd'

wordt! Het Natuurhistorisch en Het Nieuwe Instituut zorgen gezamenlijk voor
een mooi programma: kinderen en ouders kunnen zaadbommen maken, loop
mee met stadsecologen en zie vogels vliegen, slenter over de kleine markt met
producten van stadstuinwinkel STEK, ervaar de smaak van wilde bloemen,
zaden en bladeren in De Bloesembar en studenten van het Wellantcollege,
Stedelijk groen en Natuurbeheer geven tuinadvies. Kortom, een echte
feestdag!

Collectie

Weer twee reuzenalken!
Onlangs werd er in het Museon een
'Zandmotordag' georganiseerd door de
Haagse Geologische Vereniging. Het
Natuurhistorisch was aanwezig met
honorair onderzoeker Dick Mol en
conservator Bram Langeveld. Zij hebben
honderden fossielen van de Zandmotor
bestudeerd en op naam gebracht. Daar
zaten resten van mammoeten en
neushoorns bij, maar ook twee botjes van
reuzenalken! Deze belangrijke vondsten
werden door de vinders, Vic Viveen en
Mark Zondag, geschonken aan Het
Natuurhistorisch. De botjes kunnen
daardoor betrokken worden bij het
lopende onderzoek aan reuzenalken van
Nederlandse stranden.

Ook een poolvos!

Tijdens de Zandmotordag doneerden verzamelaars een aantal vondsten aan
Het Natuurhistorisch. De vondsten, veelal uit het Pleistoceen, zijn afkomstig uit
spuitzand afkomstig van de Noordzeebodem. Daaronder ook een niet zo
eenvoudig te herkennen botje. Ja, een opperarmbeen, dat was simpel te zien.
Maar van welk dier? Uitgebreid vergelijkend onderzoek in de collectie toonde
de sterke gelijkenis van het fossiel met het opperarmbeen van een vos. Maar
die in de collectie waren toch echt wel groter en zwaarder dan het fossiel.
Gelukkig bracht een wetenschappelijk artikel uitkomst: het fossiel kan op basis
van zijn afmetingen worden toegeschreven aan een poolvos. En dat is heel
bijzonder: het is pas de tweede uit de Noordzee! Dit stuk zal uiteraard verder
onderzocht worden.

Educatie
Speurtocht Meivakantie en Vogelweek
Kom in de meivakantie en tijdens de vogelweek naar Het Natuurhistorisch om
zo vrij als een vogel door het museum op zoek te gaan naar alles wat vliegt en
fladdert. Ontdek leuke weetjes en verlaat het museum zo trots als een pauw
met al je nieuwe vogelwijsheden. Deze speurtocht is geschikt voor kinderen
vanaf 7 en kost 1,- plus een toegangskaartje voor het museum.

Steun Het Natuurhistorisch: word vriend!

Agenda

30 april - 22 mei
Speurtocht Beter een vogel in de hand...
14 mei
Inlooprondleiding door museum, gratis
16 mei
Lezing met foto's over reizen en vogels

22 mei
Dag van de Biodiversiteit - F�te de la Nature - Vogelweek
22 mei
Stadsvogelexcursie 'Zie ze vliegen' met stadsecoloog vanaf het museum
28 mei
Inlooprondleiding door museum, gratis
1 juni
Natuurspreekuur, laat je vondsten determineren door de conservator
5 juni
Bob Hartog Zondagmiddag@lezing Over Rotterdams Platteland
11 juni
Inlooprondleiding door museum, gratis

Kijk voor meer informatie op onze website: www.hetnatuurhistorisch.nl.
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