nummer 16, juli 2017

Klik hier om Het Natuurhistorisch nieuws in uw browser te openen

De zomervakantie in Het Natuurhistorisch is begonnen! Kom kijken naar drollen en
spijsverteringskanalen, stap in een vlinderballet, leer meer over antibiotica-resistentie, win
een 10.000 jaar oud bot en kom erachter waarom onze vogels per honderdtallen in een
lade liggen.

Zomervakantie2017@HetNatuurhistorisch

Vlinders Volgen
Wat voor ons een prachtig schouwspel is,
is voor vlinders een bittere strijd. In hun
korte leven, vaak maar een paar dagen,
moeten ze een vrouwtje voor zich zien te
winnen. Rogier Maaskant filmde vlinders
in de tuin, met zijn telefoon. Vertraagd
afgespeeld zien we met hoeveel gratie het
bont zandoogje, de citroenvlinder en het
Erin en Eruit - Jeugdvakantiepaspoort

groot koolwitje zich door de lucht

Haarballen, keutels, feromonen, vlees,

verplaatsen. Kom kijken naar het ballet

gras en koeienvlaai. Hoe gaat het er in en

van subtiele achtervolgingen en (schijn)-

hoe komt het er uit? Ontdek het zelf!

bewegingen waarmee zij rivalen proberen

Speur door het hele museum en kom

voor te blijven en stap in een wereld die te

langs een opgeblazen egelvis, een

snel is voor het menselijk oog.

schedel van een zwijn, diverse
vogelsnavels, losgepeuterde braakballen,
fossiele drollen en nog veel meer.
Ontmoet de gekste, mooiste,
waanzinnigste en grootste medebewoners
van onze aardbol en ontdek hoe zij eten
en wat er met dat voedsel gebeurt.
Meer info.

Inspecteurs gevraagd!
Zomervakantie: uitslapen, zonnen en tijd
voor nieuwe dingen. Maar natuurlijk ook:
eropuit! Musea bezoeken! Het
Natuurhistorisch bijvoorbeeld. We hopen
dat je na je bezoek een inspectie invult.
Leuk om te doen, en wat nog leuker is:
met je inspectie kun je deze zomer
kansmaken op een iPad mini of Nikon
Coolpix fotocamera. Maak je specifiek
voor

�ns museum een inspectie dan is er

een extra prijs: een meer dan 10.000 jaar
oud bot van een wolharige neushoorn of
een mammoet. Pak die prijs!

Collectie
Grote collectie fossiele botten binnen

Onlangs werd een collectie fossiele zoogdierresten aan Het Natuurhistorisch geschonken.
Het betreft maar liefst 2370 botten die allemaal werden verzameld op slechts een
vindplaats: een zandwinning nabij Raalte. Het gaat onder andere om botten van
mammoeten, neushoorns en reuzenherten. Deze botten uit het binnenland vormen een
welkome aanvulling op de collectie om te kunnen vergelijken met de al aanwezige collectie
zoogdierbotten van de Noordzeebodem. De komende maanden zal er hard worden
gewerkt om de nieuwe collectie te integreren en beschikbaar te maken voor onderzoek en
exposities.

Start zomerschoonmaak
Een museum kan letterlijk stoffig zijn. Onze collectiestukken, vitrineplanken, glasdeuren en
hangende dieren worden daarom af en toe onder handen genomen. Deze week is
begonnen met het afstoffen van vitrines en het 'schoonblazen' van vogels in de
tentoonstelling Biodiversiteit. De potvispenis vraagt een andere behandeling: die wordt
gestofzuigd.

Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch

Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch: Wat doet die
vogel in de la?
Van alle ruim 10.200 vogelsoorten liggen wereldwijd
exemplaren in diverse musea opgeslagen. Ook onze
collectie (opgezette en gebalgde) vogels is altijd bezig
uit te breiden. Dat dit van waarde is, zal ecoloog Garry
Bakker aan de handen van voorbeelden uit de theorie
en de praktijk duidelijk maken. Bedreiging van
leefgebied maakt dat steeds meer vogels op uitsterven
staan. Toch neemt het aantal vogelsoorten verder toe.
Met dank aan de wetenschap. Sommige

�nieuwe�

soorten bleken al meer dan 100 jaar onopgemerkt in een
la te liggen. Bakker vertelt deze zondagmiddag 6
augustus 2017 om 15:00 uur wat je moet doen om een
nieuwe vogelsoort te ontdekken en welke belangrijke rol
musea daarin spelen.

Steun het Natuurhistorisch: word vriend!

Agenda
22 juli
Inlooprondleiding door museum, gratis

29 juli
Inlooprondleiding door museum, gratis

3 augustus
Natuurspreekuur, laat je vondsten determineren door de conservator

5 augustus
Inlooprondleiding door museum, gratis

6 augustus
Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch met Garry Bakker over verzamelbeleid

12 augustus
Inlooprondleiding door museum, gratis

t/m 13 augustus

tentoonstelling Het kuurtje, hoe lang nog? over antibioticaresistentie
19 augustus
Inlooprondleiding door museum, gratis

26 augustus
Inlooprondleiding door museum, gratis

t/m 3 september
word museuminspecteur in ons museum en win een bot

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

Facebook

Twitter

Website

Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
info@hetnatuurhistorisch.nl

www.hetnatuurhistorisch.nl
010-4364222
Het Natuurhistorisch Nieuws wordt verstuurd naar iedereen die interesse heeft getoond in het museum en
iedereen die zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief via onze site.
Wanneer u Het Natuurhistorisch Nieuws niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.

This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*
*|REWARDS|*

