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MUZEUM PRZYRODNICZE W KRAKOWIE, 
POLSKA

Tijdens mijn veldwerk afgelopen juli in het trias van Krasiejów in Polen zijn we in 
het weekend van 13 en 14 juli afgereisd naar Kraków. Na een lange rit van ruim 
zes uur met het openbaar vervoer waren we dan toch echt aangekomen bij deze 
prachtige stad. Naast de vele toeristische trekpleisters die deze stad rijk is, zoals 
het Kasteel Wawel en diverse musea over de Poolse geschiedenis, hebben we 
natuurlijk ook een stop gemaakt van een kleine twee uur in het natuurmuseum 
van Krakau. 

Van buitenaf gezien valt het 
museum nauwelijks op. Het 
bevindt zich in een zijstraat 
en heeft geen imposante 

entree. Slechts een oude houten deur 
met een lange gang stuurde ons naar 
de ingang van het museum waar een 
vriendelijke receptioniste ons verwel-
komde.  

“ SZTUKA PALEOLITU 
I NEOLITU “

Zodra je het museum binnenstapt 
kom je in de tijdelijke tentoonstelling 
“Sztuka paleolitu i neolitu” (Kunst uit 
het Paleolithicum en het Neolithicum). 
Deze tentoonstelling wordt georgani-
seerd door het Muzeum Przyrodnicze 
ISEZ PAN van Krakau in samenwer-
king met het Regionaal museum in 
Stalowej Wola, de afdeling Paleozoö-
logie van de Universiteit van Wrocław 
en het Instituut voor Archeologie van 
de Jagiellonische  Universiteit. In deze 
fantastische tentoonstelling kun je 
verscheidene vondsten bekijken van het 

kamp van de mammoetjagers dat was 
gelegen nabij Kopca Kościuszki zo’n 
25.000 jaar geleden: gereedschappen, 
stenen werktuigen, kunstobjecten en 
nog veel meer. Ook worden hier voor 
het eerst de vondsten getoond van de 
hangers van een ketting die is gevon-
den nabij een overleden kind in Jaskini 
Borsuka (grot) uit het paleolithicum. In 
dezelfde zaal worden diverse pleis-
tocene vondsten tentoon gesteld die 
gevonden zijn in Krakau en omgeving. 
Schedels van de Hyena, de grottenbeer, 
de poolvos en zelfs de mammoet mo-
gen hier dan ook niet ontbreken. 

DE NEUSHOORN VAN 
STARUNIA

Door middel van de pijlen op de 
grond werden we naar de volgende 
zaal “Fauna plejstocenu” (Pleistocene 
fauna)” geleid, waar het topstuk van 

  Opgezette neushoorn van Starunia en zijn skelet

  Tong van de neushoorn
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Adres: 9 Sebastiana street, 31-049 
Kraków 
Telefoonnummer: (+48) 124291049.  
Openingstijden: Elke dag geopend 
van 9:00 tot 17:00. 
Entreeprijs: 15zł

het museum zich bevond: één van de 
bekendste wolharige neuhoorns, de 
wolharige neushoorn van Starunia. De 
perfect bewaard gebleven wolharige 
neushoorn is opgegraven in een teerput 
in Starunia, destijds gelegen in het 
zuiden van Polen (Starunia maakt nu 
deel uit van Oekraïne). In 1929 is dit 
jonge vrouwelijke individu  gevonden 
in een uitzonderlijk goede bewarings-
toestand. Dit is hoogstwaarschijnlijk 
te danken aan het zout en de ozokeriet 
(natuurlijke was) waarmee het dier 
doordrenkt werd toen zij in het moeras 
viel/verdronk. De huid van het dier is 
opgezet en staat naast het bijbehorende 
skelet tentoongesteld in twee grote 
vitrines. Ook zijn er enkele organen op 
sterk water te vinden zoals de tong en 
de luchtpijp. 

Verder in deze zaal werd er nog 
aandacht besteed aan de evolutie van 
de olifanten en de evolutie van paarden. 
Hierbij hebben ze ook weer mooie fos-
sielen tentoongesteld ter illustratie.

VASTE 
TENTOONSTELLING

De zalen die hierop volgen maken 
deel uit van de vaste tentoonstelling. 
De recente fauna van Polen, een tro-
pisch bos, een realistische grot en twee 
grote zalen met fossielen en mineralen. 
In deze zalen kun je vooral regionale 
vondsten, maar ook vondsten uit de rest 
van de wereld bekijken. Wanneer je 
vervolgens terugloopt en de trap naar 
de bovengelegen etage neemt, kom je 

terecht in een kleine dierentuin, de zaal 
genaamd “Żywe zwierzęta egzotyczne” 
(Levende exotische dieren). Pinché-
aapjes, diverse reptielen als slangen, 
gekko’s en kameleons, diverse vissen 
en nog veel meer. Ook is er een zaal 
speciaal ingericht over de evolutie 
van de krabben genaamd “Ewolucja 
krabów”.

Al met al is het een echte aanrader 
om een kijkje te nemen in dit museum 
wanneer u in Krakau bent. Het is een 
mooi, redelijk groot museum waar je 
zomaar enkele uren in kunt vertoeven. 
De toegang voor dit museum is maar 
15 zł (€3,54) per persoon.

   Neushoorn van Starunia

   Vitrine met regionale vondsten


