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Tentoonstellingen

Ontwikkeling van het leven

op aarde in beeld

Waartoe de ontwikkeling van

het leven uiteindelijk heeft ge-

leid, wordt getoond aan de

hand van geprepareerde die-

ren van nu. De Ijsbeer, de

Bruine Beer, de Woestijnlynx

en de Orang Oetan laten zich

van dichtbij bekijken. Er is

zelfs een Tijger, die voorzich-

tig geaaid mag worden.

Ook het spelelement ont-

breekt niet in de expositie.

Met een druk op de knop
kunnen bezoekers hun opge-

dane kennis testen. 'Dieren

vroeger en nu’ is een produk-
tie van het Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie te Lei-

den.

Tot en met 26 januari 1992

staat de tentoonstelling in het

Fries Natuurmuseum.

Dieren vroeger en nu

11 oktober 1991 - 26 januari 1992

Fries Natuurmuseum, Schoenma-

kersperk 2, 8911 EM Leeuwarden,
tel. 058

-
129 085. Open: dinsdag

- zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;

zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Tentoonstelling 'Vossen’ in

natuurmuseum Nijmegen

(Vulpes vulpes)
Vanaf 3 november tot en met

2 februari 1992 is in het Na-

tuurmuseum Nijmegen de

tentoonstelling 'Vossen’ te

zien. Een tentoonstelling over

het grootste in het wild leven-

de roofdier in Nederland.

De Vos is bij velen alleen be-

kend als het sluwe fabeltjes-
dier en als het dier dat schade

aanricht bij pluimveebedrij-
ven. Met behulp van teleme-

trisch onderzoek, waarbij
Vossen werden voorzien van

radiozenders, zijn de onder-

zoekers de laatste tien jaar

heel wat meer aan de weet ge-

komen over de activiteiten en

gedragingen van de Vos.

De expositie geeft informatie

over leefwijze, verspreiding,

schadelijkheid, jacht en

hondsdolheid. Er wordt ook

een video vertoond over het

leven van de Vos.

Er is een lesbrief verkrijgbaar

voor groepen 7 en 8 van de ba-

sisschool en de brugklassen.

De tentoonstelling is samen-

gesteld door het Rijksmu-

seum van Natuurlijke Historie

te Leiden.

Natuurmuseum Nijmegen, Ge-

nard Noodtstraat 21, 6511 SV Nij-
megen, tel. 080

-
23 07 49.

Openingstijden:

ma. t/m vr.: 10.30 - 17.00 uur

zondag: 13.00
- 17.00 uur

Entree: Volwassenen: / 2,— Kln-

deren/65 +: / 1,— Groepen: 50%

korting (alleen op afspraak).

Mens en Olifant

Met ingang van 12 oktober

1991 is in het Noorder Dieren-

park te Emmen een expositie
te zien met als titel 'Mens en

Olifant’. De expositie richt

zich in het bijzonder op de re-

laties die met name in Zuid-

oost-Azie tussen mensen en

Olifanten bestaan. In de

eerste plaats spelen Olifanten

een belangrijke rol in het Hin-

doeïsme en het Boedhisme.

Olifanten zijn ook van belang

voor de economie van Zuid-

oost-Azië. Als werkdieren zijn

ze in ontoegankelijke gebie-
den van grote waarde. Ze kun-

nen zwaar werk verrichten op

plaatsen die voor bulldozers

en tractoren absoluut onbe-

reikbaar zijn. Olifanten wor-

den daarom vooral in debos-

bouw gebruikt voor het ver-

slepen van zware boomstam-

men. In de expositie zijn tal

van attributen te zien die in

Thailand en Birma dagelijks

gebruikt worden bij het wer-

ken met Olifanten. Van hou-

ten olifantebellen tot speciale

tuigenvoor het zware werk en

van de povere kleding van een

mahout tot een luxe olifante-

zadel voor nieuwsgierige toe-

risten. Alle aspecten van het

dagelijkse werk van olifanten

komen in de expositie aan de

orde.

De expositie 'Mens en Oli-

fant’ maakt deel uit van een

speciaal olifantenproject in

het Aziëgebied van het Noor-

der Dierenpark. Hoofdrolspe-

lers zijn daarin natuurlijk de

tien Aziatische Olifanten die

zich in hun ruime onderko-

men als een natuurlijke kudde

kunnen gedragen. Daarnaast

wordt in het Aziëhuis continu

een multi-diashow vertoond

over Olifanten. Er wordt nog

gewerkt aan de inrichting van

een expositie over de biologie

van de olifant.

Op 11 oktober is in het Fries

Natuurmuseum te Leeuwar-

den de tentoonstelling 'Dieren

vroeger en nu’ geopend. De

ontwikkeling van het dierenle-

ven op aarde daarin centraal.

Een periode van 800 miljoen

jaar wordt in deze expositie

overbrugd.
Van veel dierenzijn versteende

resten gevonden. Met name

van organismen met harde li-

chaamsdelen zijn fossielen be-

kend. Zij geven de bezoeker

een goede indruk van de fau-

na van weleer. Op de ten-

toonstelling zijn tal van voor-

beelden aanwezig. Zo kan

men afdrukken van de oervo-

gel Archeopteryx bewonde-

ren. Opvallend is, dat de ver-

scheidenheid in levensvormen

in de loop der tijd steeds gro-

ter is geworden.


