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Ugens vejr har været rigtig fint. Der har været lidt blæst, men også en hel del sol, så det har været
muligt at sidde udenfor i de pauser, arbejdet tillader. Hans Meltofte tog os med ned i deltaet for at tælle
vadefugle. Naturen går bare ikke altid efter planen. Vi talte ikke ret mange vadefugle, til gengæld fik vi
tre sjældne oplevelser. Vi så 60-70 gråmåger på én gang, det er rekord antal i år, 5 almindelige kjover,
de plejer ikke at komme her, og 2 sildemåger - de plejer slet ikke at komme her.
De to unger hos den rødstrubede lom i Sydkærene trives og vokser. Forældrefuglene passer dem på skift.
Når den fugl, der har været ude, kommer hjem, holder de en lang, højrøstet hilseceremoni, hvor de
bukker for hinanden og svømmer parallelt.
Kongeedderfuglen i Gadekæret fik fire ællinger, som sammen med moderen begav sig ud på den lange,
farlige vandring mod fjorden på deres bitte små ben. De rastede i Sydkærene én dag, og det var det
sidste, vi så til dem. Mange farer lurer på dem undervejs, bare de klarede det. Ræven gik dernede;
kjoverne mobbede den.
Der er stadig to tilbage af stationens oprindeligt fem sneharekillinger. En dag, hvor vi sad udenfor i solen,
skete der pludselig en hel masse meget hurtigt. Først fløj to snespurve lige om ørerne på os, så kom den
ene harekilling ind mellem benene på os i fuld fart med ræven bagefter, så sprang Philip op og efter
ræven og råbte og kastede sten for at jage den væk. Ræven må nemlig ikke vænnes til at komme her.
Så gik luftalarmen - ti små kjover cirklede og skreg op, årsag - den hvide falk, grønlandsfalken igen.
Denne gang sad den i toppen af masten, til den blev træt af at få tæv af kjoverne og fløj over mod
klimastationen. Harekillingen hænger lidt med venstre øre, men den er kvik nok, og den ser bedre og
bedre ud dag for dag.
Vores naboer i Daneborg har fået fornemt besøg - nemlig årets skib Kista Arctica. Som det er sædvane
heroppe, blev skibet mødt med en salut, som både kunne ses og høres her på stationen. Ole er taget
derover for at være behjælpelig med at losse og laste. Fredag morgen kom inspektionsskibet Vædderen
til Daneborg. Så nu er der rigtig søfolk i farvandet.
Der har også været rigtig fest på stationen. Den ene af Dansk Polarcenters udsendte Liselotte Tvede
kunne den 1. august 2001 fejre sit 25 års jubilæum i statens tjeneste. Stationens kok - som er utrolig
god - havde lavet en rigtig festmiddag. Messen var pyntet op med balloner. Vi fik besøg af Jesper og
Kasper fra Daneborg.
Fredag aften fik stationen besøg af de to geologer Peter Alsen og Morten Bjergager fra Københavns
Universitet. De var gået herover for at hilse på os og fiske lidt. De ligger i lejr 35 km herfra, hvor de
samler forsteninger, som skal hjem til aldersbestemmelse og sammenligning med fund fra Canada og
Tyskland.
Hver aften foretages der optællinger af moskusokser samt alt, hvad der ellers rører sig, fra et af
stationens tage. En af de belgiske forskere, Sofie Mertens, fortalte om forsøget "Tundra under heaters".
Forsøget går ud på at opvarme jorden kunstigt med 2,5 grader og undersøge hvilken virkning, det har på
hele det arktiske økosystem.
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