Logg frå n Alva
Datum: 13/5 2014
Elevloggare: Karin
Personalloggare: Lasse
Position: Hansweert, Nederländerna
Segelsättning: Nope!
Fart: Stilla som fisken i ett fiskstånd
Kurs: Mot nya äventyr!
Beräknad ankomst till nästa hamn: Oklart var vi ska…
Väder: Solen skiner, fåglarna kvittrar, vinden lyser med sin frånvaro och värmen värmer!
Dagens logg:

Elevlogg:
Morsning korsning!
Dagen har varit lika händelserik som rolig och blöt! Vi har nämligen varit iväg på
mjukbottenexkursion med marinbiologin. Hela klassen har varit väldigt förväntansfulla och har
knappt kunnat bärga sig till att få använda allt vi lärt oss i praktiken! Detta märktes det inte alls av i
morse när vi vaknade och gick upp 45 minuter tidigare än vanligt. Att ingen somnade vid
frukostbordet kan beskrivas som ett smärre under! Trots att allas ögonlock var tyngre än bly så tog vi
oss iväg till Yersekes bästa mudflat(den sandstrand som kommer fram vid tidvatten) vid 8 efter att
Lasse gett våra guider en rundtur av vår båt. Där sprang vi ut och började grävandet! Vi vara alla som
5-åringar i en sandlåda med massa vattenpölar! Vattenpölarna fylldes på under tidens gång, dels på
grund av tidvattnet. Men jag hyser inga tvivel om att de regnstormar som svepte in gjorde sin
beskärda del också. Ingen var speciellt ren eller torr när vi åkte därifrån, men glada och exalterade
över att få nyckla fram allt vi hittat. Bland annat massa musslor, ostron, maskar och några krabbor! Vi
fick hjälp av våra guider från Yersekes marinbiologi instution med att artbestämma allt. De var
världens trevligaste holländare och gav oss en väldigt trevlig rundtur på institutionen och fick se vad
de håller på med där.
Nu är allas ögonlock lika tunga som när vi vakna, men vi har inte tråkigare för det! Ludde övade nyss
på sitt teatermanus med hjälp av några från klassen, det var inte någon brist på inlevelse! Nu vankas
det film i salongen och lite vila inför morgondagens nationellaprov i engelska.

Hoppas ni har det bra hemma i Sverige och att livet rullar på!
Kramar Karin

Besättningslogg:
Hej
Jag kom ner till Älva i söndags efter en ganska tidsödande resa, flyg, tåg, buss, buss, tåg igen och
slutligen en taxi. Väl framme fick jag ett varmt mottagande av besättning, elever och min kära kollega
Eva. Det var ganska länge sedan jag var i Holland (Nederländerna), jag hade glömt hur platt landet är.
Stora delar av landet är skapat av gammal havsbotten, man har vallat in hela kusten, så ca en
tredjedel ligger under havsytan men med 10-15 m höga vallar mot havet. Vi får se hur landet klarar
den förväntade havsytenivåförändringen.
Idag har vi genomfört vår första mjukbottenexkursion på en sandig mudflat vid fartygsinloppet mot
Antwerpen. Eleverna har varit fantastiskt duktiga med att sålla sediment och artbestämma
organismerna de samlat. Vi hade stor hjälp av några personer på NIOZ, ett framstående holländskt
marinbiologiskt centrum. På centret blev vi också rundguidade och fick en riktigt bra bild av
marinbiologisk forskning, stor eloge till personalen på NIOZ. Vi har haft en fantastisk dag!
Just nu är det någon film i bakrunden med 15 trötta elever som åskådare. Själv är jag en glad och
trött lärare som alldeles strax kommer träffa John Blund.
Till nästa gång, ha det bäst, för det har vi.
Hälsningar
Lasse (lärare i marinbiologi)

