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Hallo iedereen,

Wat een weertje hebben wij hier in Tuscaloosa, Alabama, gehad gedurende de laatste weken.
Twee weken geleden op maandag werden alle (inclusief online) klassen afgelast vanwege de
kans op ijzel. Dat is men hier niet gewend en dus neemt de universiteit hier geen enkel risico.
De ochtend erna lag er zelfs een klein laagje sneeuw. Die lesdag werd ook geschrapt. Uiteraard
zijn we zijn naar buiten gegaan en hebben een wandeling gemaakt in het winterwonderland op
ons bospad en later zelf nog in de omgeving. Wanneer maak je dit nu mee hier in de
subtropen? Het is jaren geleden dat wij sneeuw hebben gezien, behalve in Yellowstone in de
herfst van 2019 en verder in die regio. In andere staten in de VS zoals in Texas was het
winterse weer desastreus met dagen zonder stroom voor de bevolking daar. De sneeuw was
hier een dag later weer weg toen de dooi inviel. Gister was het overigens 27 graden en
sommige bomen beginnen al uit te lopen. De lente gaat beginnen!

-10 in de nacht en sneeuw in de ochtend. Uitzonderlijk voor Alabama.

Dit alles betekent dat we met de laatste klusjes in de tuin bezig zijn voordat het echt warm
wordt, alles gaat groeien en de vele muggen ons lek willen prikken. Zo zijn de bosbesstruiken
inmiddels gepoot en een net is erom heen gespannen. Waarom? Wellicht herinnert de trouwe
lezer zich dat er regelmatig herten bij ons in de tuin/het bos lopen die veel planten lusten, zeker
in de koudere periodes wanneer ze minder kieskeurig zijn. Een aantal kleine boompjes die eerst
op de plaats van de bosbessenstruiken stonden zijn naar elders verplaatst en veel onkruid is
verwijderd.

Je zou er zo twee weken aan kunnen spenderen, maar we zijn ook aan het werk geweest
ondanks de kortere eerste van deze twee weken waar dit blog over gaat. Afgelopen week ben
ik bijvoorbeeld op veldwerk geweest twee uur ten zuiden van hier samen met een lokale
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fossielenverzamelaar. Schitterend weer en een aantal mooie vondsten voor het museum waren
het resultaat. Daar ga ik nog wel eens naar toe voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast heb ik twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in samenwerking met een
tweetal collega’s in de afgelopen weken. Eéntje over de oudste boorsporen in schelpen
gemaakt door octopussen
, ca. 75
miljoen jaar oud. Daar is een
Engelstalig persbericht
over verschenen die her en der verspreid is. Ook in Nederland is er aandacht voor, zoals
hier op Scientias.nl te lezen is
. Collega’s niet betrokken bij het onderzoek waren positief over de bevindingen. Een
tweede artikel
ging over 2 tot 3 miljoen jaar oude octopusboorgaten in fossiele kauri’s uit Florida. Fijn dat deze
artikelen na jaren werk nu beschikbaar zijn voor de wetenschap en iedereen die het verder wil
inzien. Later dit jaar komen er nog een aantal artikelen uit...

Tot over twee weken,

Adiël
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