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Hallo iedereen!

De azalea’s hebben hun bloei weer gehad dit jaar al zullen sommigen het later dit jaar
nogmaals proberen. De bloemenzee is zo even ten einde, maar andere planten bloeien nog
steeds zoals violen. Het is enorm lichtgroen geworden om ons heen nu bijna alle planten hun
bladeren laten ontspruiten. Wat een schaduw hebben we ineens. Dat betekent ook meer
privacy want de buren op de heuvel hadden nogal veel struiken omgehakt afgelopen winter
waardoor ze ineens makkelijk in onze tuin konden kijken. Planten die we vorig jaar gekocht
hadden en door de winter ‘onthoofd’ waren, steken nu weer hun kopje op tot onze verbazing,
waardoor we minder planten hoeven aan te schaffen om de tuin vol te krijgen.

Over groen gesproken, ook de ondergroei is flink in opkomst. Veel meer dan we wisten zien
we nu veel poison ivy (=gifsumak). Door deze plant ben ik al tweemaal te pakken genomen,
waardoor het een paar weken kriebelde op verschillende plaatsen. Nu ik deze plant goed
herken, pakken we deze plant flink aan en wel met rubberen handschoenen ditmaal. Zelfs
rondom onze postbus stonden er veel, dus die zijn inmiddels weggehaald zodat andere mensen
er geen last van kunnen krijgen. De slangen zijn ontwaakt uit hun winterslaap en ik heb er
inmiddels twee gezien, waarvan er eentje van een meter lang .

Met het mooie weer hier op de meeste dagen (15-25 graden), heb ik veldwerk gedaan in de
afgelopen twee weken. Driemaal ben ik op pad geweest, waarvan tweemaal naar Harrell
Station. Op één van die keren vond ik een deel van mosasaurus in het gesteente. De keer
daarop heeft een collega geholpen om meer botten bloot te leggen. Het gaat vooral wervels tot
nu toe, maar wellicht zit er nog meer in het gesteente. Onderweg naar Harrell Station kwam ik
een gebied tegen waar een tornado langs was geraasd in de afgelopen weken. Bizar weinig
bomen stonden nog overeind, maar de huizen stonden nog, al waren wel veel daken
beschadigd.
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Tornadoschade ca. 45 min ten zuiden van ons.

Mijn klas Paleontology & Society is inmiddels bijna afgelopen. Nog maar twee klasperiodes te
gaan en dan is het nakijken geblazen voor de laatste opdracht. Afgelopen maandag zijn we in
kleine groepjes in de museumcollectie en bij de exposities in een ander gebouw geweest.
Normaal gesproken krijgen mensen behalve wetenschappers de collectie niet te zien, maar
voor een klas zoals deze mocht best een uitzondering gemaakt worden.

Tot over twee weken,

Adiël
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