Logg frå n Alva
Datum: 17/9-2015
Elevloggare: Elsa & Gabriella
Personalloggare: Sören
Position: Oudeschild på Texel
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag kväll, Brügge
Planerat datum för att segla vidare: Fredag kväll
Väder: Blåsigt och halvklart

Elevlogg:
Hej alla landkrabbor!
Dagen började med en härlig sovmorgon, följd av en ordentlig städning från topp till tå på hela Älva.
När vi inte hann med vaktlag B’s trerättersmiddag i vårt fullspäckade schema anordnades istället en
mysig brunch under temat pyjamasparty. Mätta och belåtna bar det därefter av mot ett
naturhistoriskt muséum/akvarium. Vi fick se sälar, tumlare, hajar, rockor och massvis av annat skoj.
Efter besöket åkte klassen vidare till öns norra kust för att se närmre på mjukbottnar och
organismerna som lever där vilket inkluderar det vi nu lär oss i marinbiologin 2. Vi blev välkomnade
av vår guide som berättade om tidvattnet, klockan var fem vilket innebar lågvatten. Klassen leddes ut
på den leriga bottnen där vi vandrade omkring i två timmar. När vi skulle tillbaka hade vattnet höjts
vilket ledde till att alla hällde ut litervis av vatten ur stövlarna väl tillbaka på torra land. Nu är vi
tillbaka på Älva efter dagens äventyr och har precis avslutat en god middag. Nu på schemat står det
Pirates of the Caribbean 3.
Många glada hälsningar från oss på Älva!

Personallogg:
Ja, klassen var lika leriga som glada när de återvände från dagens äventyr. Allra gladast var nog
överstyrman Petra, som följde med. En gång i tiden tänkte hon bli marinbiolog, och hon har
fortfarande en alldeles speciell känsla för det här med gyttja och borstmaskar.
Det är första gången vi besöker ön Texel, och jag tycker varje gång det är jättespännande att gå in i
en ny hamn och se vad den har att erbjuda. Eleverna anser nog Oudeschild är en liten håla där det
inte ens finns ett McDonalds. Men det är en fin liten hamn, där traditionella, holländska tjalkar och
segelpråmar trängs med fiskebåtar och lastpråmar. På sommaren är här mycket turister. Nu är det
förstås off season, och vad kan vara mysigare än en sommarturistort på hösten med ett lätt, drivande
duggregn och vilsamt lugn? Några enstaka restauranger fortfarande öppna, ett litet museum, båtar
som börjar dras upp inför vintern.
Och som sagt verkar Texel att ha mycket att erbjuda våra marinbiologielever. Det är ju en så
fascinerande miljö, detta Waddensee – vadehavet. Innanför ökedjan finns farleder där man med
grundgående båtar kan segla vid högvatten. När ebben kommer är det bara att vila på botten och
vänta på nästa högvatten. Lederna torrläggs och sjömärkena står på torra land. Åt alla håll utbreder
sig enorma lerslätter, mud flats. De ser kanske sterila ut på ytan, men därunder kryllar det av liv,
fråga bara våra elever. En myllrande och känslig biotop som bl a ger föda åt millioner vadarfåglar.
För den som vill läsa en spännande bok om dessa farvatten, kan jag rekommendera Sandbankarnas
gåta (The Riddle of the Sands) av Erskine Childers, en klassisk thriller i seglarmiljö från 1920-talet.
I morgon seglar vi vidare mot den fantastiska medeltidsstaden Brügge – äventyret fortsätter!
Kapten Sören

