Logg från Älva
Datum: 21/5
Elevloggare: Johanna, Celine
Personalloggare: Lasse
Position: Hamnen i Oudeshield
Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/4
Planerat datum för att segla vidare: 22/4
Väder: Växlande molnighet, ca 20 grader

Elevlogg:
Hej Loggen!
Vi kan inleda med att säga att alla mår bra.
Idag har huvudaktiviteten utspelat sig på en mudflat, där vi
undersökt vilka marina djur som gömde sig i leran. Riktigt
mysigt! En del kom knappt med tillbaka till båten då de
fastnat i leran, men vi hade i alla fall riktigt kul. Under
dagens gång hittade vår lärare, Lasse, en skadad fågel.
Dessvärre var vi tvungna att avliva den, cred till Emma.
Efter en tyst minut satte vi oss på bussen tillbaka till
hamnen, där vi möttes av god middag. Vissa hade
plockat på sig ostron hem som fick agera efterrätt.
Imorgon bär vi oss av mot nästa hamn.
Hejdå!

Personallogg:
Hej
Jag kom ner till Älva igår på eftermiddagen och blev
som vanligt varmt mottagen av alla ombord.
Dagen började med redovisningar i engelska och gick vidare i marinbiologins tecken. Direkt efter
lunch var det dags för resans första mjukbottensexkursion, på en ”mudflat”. En mudflat är en riktigt
lerig mjukbotten som kommer fram vid lågvatten. Den innehåller massor av olika djur, såsom
musslor och havsborstmaskar, som tar skydd i leran vid ebb. De små liven har en tuff tid under vår
och höst när flyttande vadare kommer i tusental för att kalasa i leran. Bilden nedan visar en myrspov

i sommardräkt, den näbben går ingen havsborstmask säker för, när den likt ett spjut skjuter ner den i
leran och äter upp de små liven.
Eleverna har jobbat på fantastiskt bra, de klafsade, sållade och ramlade i leran, allt med glada miner
och ett gott skratt.
Imorgon kommer vi att besöka Ecomare, ett akvarium/museum/djurpark som handlar om djurlivet
här runt Wadden See. Vi räknar sedan med avgång mot Helgoland direkt efter middagen.
Nu blir det tydligen någon film här i salongen, så jag säger hej då för den här gången och återkommer
om några dagar.
Ha det bäst, för det har vi
Lasse

