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Hallo allemaal,

Vorige week op 9 juli is dan eindelijk een artikel gepubliceerd waar ondergetekende en enkele
collega’s uit Nederland, Polen en Duitsland jaren mee bezig zijn geweest. Dat artikel gaat over
krabben uit de Jura en Krijt-periodes
. In dit artikel worden soorten vernoemd naar een aantal mensen, zoals mijn broers (
Eodromites bernchrisdomiorum
), Cristina (
Eodromites cristinarobinsae
) en een aantal amateurpaleontologen. Nog een andere soort is genaamd naar de band
Nightwish, met name vanwege een album uit 2015 over de evolutie van het leven. Heb de band
een emailtje gestuurd met het nieuwsje over
Tanidromites nightwishorum
en zij en/of hun mediamensen hebben het bericht verder de wereld in geholpen via hun website
en sociale mediakanalen (
Twitter
,
FaceBook
,
Instagram
). Zij hebben honderdduizenden volgers en dus is het bericht is door veel mensen gezien en
verder verspreid. De band heeft zelfs een
live opname van een lied van dat 2015 album
op YouTube gezet om de soort die naar hen is genoemd te vieren. Leuk en erg bijzonder!
Hopelijk hebben sommige mensen ook wat opgestoken van het wetenschappelijke artikel.

Holotype van de krab vernoemd naar mijn broers: Eodromites bernchrisdomiorum.
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Naast onderzoek doen, ben ik bezig met collega’s om de website van de faculteit een flinke
update te geven. Een pagina over de fossielenvindplaats Harrell Station die ik beheer is
inmiddels af. Op moment van schrijven ben ik bezig om een pagina te maken over de
fossielencollectie die onder mij valt. Op deze manier kunnen we mensen beter informeren over
de collectie en hoe zij het eventueel kunnen gebruiken.

Verder blijven we bezig in maar vooral ook rondom het huis. De tuin en het gazon vergen nog
steeds veel werk, maar dat zal met de tijd minderen als alle de soms metershoge klimplanten
eenmaal geruimd zijn. Het aantal kieren en spleten in de keuken is inmiddels een stuk minder.
Met de 5 meter lange ladder die we gekocht hebben ben ik het licht hellende dak op gegaan.
Het is nu mooi schoon geblazen en geveegd.

Gelukkig is er (nog) geen lekkage bij ons. Een goede test was een onverwachte storm die in
een late namiddag kwam opzetten en mij totaal verraste terwijl ik aan het wandelen was. Een
nat pak, brrr…! De neerslag was zelfs zo veel in de loop van de avond dat een dam van een
meer een aantal kilometers ten noorden van ons het heeft begeven. Bij ons viel de stroom uit
vanaf ca. half tien in de avond tot ca. 4 uur in de nacht. Vroeg naar bed dus.

Lake Patton, bijna helemaal leeg door een doorbraak van een dam. Toen we nog in het
huurhuis woonden, liep ik regelmatig on dit meertje heen en zag best veel vogels.

Tot over twee weken en groeten vanuit een aanhoudend warm Alabama (35°C is niet
ongewoon).

Adiël
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