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Ha allen,

Qua werk is er een enorme opsteker te melden. Een beursaanvraag voor de
paleontologiecollectie ter waarde van $40,000 is goedgekeurd. Hiermee kan ik in samenwerking
met studenten een deel (ca. 100,000 individuen) van de ongewervelde fossielen beter
huisvesten, fotograferen en in een online database stoppen. Zo kan iedereen ter wereld beter
zien wat we in huis hebben, en dit zal op den duur tot nog meer gebruik van de collectie leiden.
Bovendien kunnen we met dit geld onze belangrijkste fossielen op basis waarvan nieuwe
soorten zijn beschreven in een aparte kast plaatsen om er nog beter voor te kunnen zorgen.
Met dat project zal ik de komende twee jaar druk bezig zijn, want het is een enorme klus!

Afgelopen zondag t/m donderdag zijn Cristina en ik voor het eerst in bijna twee jaar op
vakantie geweest. Om zoveel mogelijk mensen te mijden zijn we vooral in de buitenlucht
geweest behalve het Anniston Museum of Natural History / Berman Museum in Anniston,
Alabama, waar weinig mensen waren op zondag. Op maandag zijn we eerst bij de Rock City
Gardens in de staat Georgia net ten zuiden van het centrum van Chattanooga geweest om
vervolgens naar de dierentuin in Knoxville, Tennessee, te gaan in de middag. De laatste drie
dagen van het reisje waren gereserveerd voor het meest bezochte nationale park in de VS, te
weten Smoky Mountains National Park. Het noordwestelijke deel ligt in Tennessee, terwijl het
zuidoostelijke deel in North Carolina te vinden is. Dit enorme park hebben we grotendeels
aangedaan met de auto, want veel wandelroutes waren te lang voor de tijd die we hadden. De
vele, glooiende bergruggen en de mist/luchtvervuiling zorgden ervoor dat de bergruggen steeds
waziger werden in de verte, vandaar ‘smoky’. Bovendien is dit nationale park rijk aan dieren en
planten. Eén daarvan is de zwarte beer, waarvan we tot onze verbazing een bijzonder tam
exemplaar hebben gezien
bij een waterval. De beer had het voorzien op etensresten die de mensen achter hadden
gelaten op de grond zonder aandacht te schenken aan de tientallen mensen die er waren. Van
een wild dier was niet meer sprake, wat vrij triest is. Voor de rest waren er enkele leuke
vogelsoorten te zien (
red crossbill
,
kolobri
) en enorm veel planten zoals wilde rododendrons. Wij hebben elke dag ontbijt en lunch
klaargemaakt, en avondeten afgehaald. Mondkapje op uiteraard als we ergens naar binnen
moesten. Het was schokkend om te zien hoe de grote meerderheid zich niets aantrok van de
aanbevelingen van de gezondheidszorg om afstand te houden en mondkapjes te dragen
binnen. Geen wonder dat de ziekenhuizen bomvol liggen met corona-patiënten hier in het
zuiden van de VS. Al met al was het een leuk reisje. Zeker de Smoky Mountains zou ik wel een
tweede keer willen bezoeken, maar dan in de herfst als de bladeren verkleuren.
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Smoky Mountains National Park, Mills Overlook. Niet slecht voor een parkeerplaats!

Over reizen gesproken, op woensdag vlieg ik van Atlanta naar Nederland voor twee weken,
als alles goed gaat met de coronatest. Dat zou het eerste bezoek aan Nederland betekenen in
bijna twee jaar (sinds november 2019). Het volgende blogje komt dus waarschijnlijk vanuit
Nederland over twee weken.

Doei,

Adiël
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