Vi graver endnu dybere ... ugebrev 12, 13. august 2006
Efteråret sniger sig efterhånden ind på Zackenberg stationen og det samme gør moskusokserne. Flere og
flere af de store dyr færdes i terrænet, så en vis agtpågivenhed er påkrævet, hvis man ikke vil risikere
andet og mere end et fnys og et grynt. Det er også ved at være den tid på sæsonen, hvor farverne
skifter fra grønne til brune og røde nuancer. Der er begyndt at være frost om natten, men stadig
pragtfulde dage med høj sol.
I onsdags var der rejsegilde for de to nye huse. Efter helikopterens mange besøg har gårdspladsen lignet
et nødhjælpsområde, men Magnus og de 5 håndværkere fra Venslev har arbejdet flittigt og i løbet af få
dage er de mange kasser forvandlet til to nye flotte huse. Det skulle selvfølgelig fejres, så de absolutte
ølreserver blev fundet frem og røde pølser fløjet ind sammen med birkegrene til kransen, så det kunne
foregå på rette facon. Der var en del trætte øjne næste morgen, så vi formoder, at det var lige efter
bogen.
BioBasis har lagt deres indsats i at tælle lemminge-reder i denne uge. De støvsuger et område på ca. 205
ha for lemminge-reder og noterer størrelse og mængden af lort(!) Underholdningsværdien af dette kan
vist diskuteres, men det er en vigtig del af BioBasis-programmet. For os andre ser det nu mest ud som
om, de leder efter en tabt kontaktlinse. Så Fuglevennen Jannik må for en stund rette sit falkeblik mod
jorden i stedet for himlen og Martin Christensen må ligeledes indstille sig på at kigge på lemminge-lort i
stedet for rævens efterladenskaber. Ditte Hendrichsen har ud over lemminge-transkterne også travlt med
at gøre sit feltarbejde om blomstringsfenologi hos arktisk pil færdig inden, hun skal hjem på tirsdag.
ASIAQ har brugt ugen på at installere nye jordtermometre til de to klimamaster. Det har krævet en stor
indsats og nytænkning for at bryde permafrosten. Den hydrometriske station er også blevet tilset og
opdateret.
Thorbjørn Borgen er fortsat på jagt efter svampe og har indtil videre fundet ca. ti nye arter i området,
der hidtil ikke er beskrevet i Zackenberg. Han er særdeles glad for endelig selv at have fundet en lille
arktisk knaphat ved navn Naucoria tantilla. Og en blå presenning, som jordbundsprojektet har manglet
siden nordenvinden tog den i søndags.
GeoBasis har været præget af at to personer ligeledes forlader Zackenberg på tirsdag, så der har været
en del ting, der skulle færdiggøres. Presset har tilsyneladende været for meget for den lille gruppe, for
det har resulteret i en mindre svømmetur i elven og et ufrivilligt mudderbad på deltafladen. Dog ingen
alvorligt tilskadekommende.
For mit eget vedkommende er jeg blevet færdig med at indsamle prøver til jordbundskortlægningen over
Zackenbergdalen. Det er blevet til ca. 80 jordbundsprofiler og ca. 350 jordprøver og større overarme.
Prøveantallet stiller en del krav til tørreplads i laboratoriet, hvilket har afstedkommet en ivrig sværm af
alubakker overalt i rummet. Ligeledes i den forgangne uge kunne jeg fejre min fødselsdag for tredje gang
i Zackenberg. Irene havde lavet en dejlig middag og jysk lagkage, herligt.
Out Zackenberg!
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