Adiël Klompmaker.com - lente en tornado's
zondag, 28 maart 2021 19:33 -

Hallo iedereen,

Het is inmiddels volop lente hier en de azalea’s staan in bloei: wit, roze, paarsachtig en rood.
Dit is een van de mooiste periodes van het jaar voor tuinliefhebbers en we hebben ook diverse
plantjes aangekocht in de afgelopen periode om het een beetje op te fleuren. In de winter
hebben we veel onkruid verwijderd (vooral wortels) zodat er nu meer plaats is om te tuinieren.
We nemen wel even aan dat de herten niet te veel planten op gaan eten. Een kolibri komt elke
dag langs
om
suikerwater op te drinken, maar de azalea’s zijn ook een bron van voedsel voor hem. Een
nadeel van de lente zijn de giftige planten. Voor de tweede maal ben ik erin gestonken sinds dat
we hier wonen en ik kan weer een weekje of twee krabben…. Beter opletten dus!

Azalea's....een fleurig struikje zo eens of tweemaal in het jaar.

Twee opvallende activiteiten in de afgelopen weken was veldwerk. Ruim twee uur ten zuiden
van hier samen met Cristina vonden we enkele krabben en schelpenmateriaal. Dat materiaal
kan ik goed gebruiken voor onderzoek over fossiele tienpotigen uit Alabama. Hier was ik eerder
geweest met een verzamelaar eerder dit jaar die veel fossielen heeft geschonken aan de
museumcollectie. Een tweetal dagen later ben ik met studenten op veldwerk geweest op de
campus zelf. Als onderdeel van mijn klas “Paleontology & Society” vind ik dat ze moeten weten
wat veldwerk inhoudt. Op de campus zelf zijn rotsen ontsloten die ook nog eens
plantenfossielen bevatten. Ideaal dus om een veilig veldwerkje te doen zonder met mondkapjes
op voor de 10 studenten die er waren. Het was leerzaam en leuk hoop ik en het weer was goed
en het was niet meer modderig.

Dat modderige kwam vanwege een aantal behoorlijke stormen hier in de omgeving de week
ervoor met zelfs enkele tornado’s. Er zijn er enkele waargenomen in een straal van ca. 10
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kilometer van waar wij wonen. Wij hebben geluk gehad en het bleef bij flinke regen en enkele
gevallen takken. Afgelopen week was het weer raak in Alabama. Een uurtje ten noordoosten
van hier zijn zelfs doden gevallen. Het tornadoseizoen duurt tot en met mei hier. Hopelijk was
dit het voor dit jaar….

Tot over twee weken,

Adiël
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