Logg frå n Alva
Datum:

25/5-16

Elevloggare: Erika Mattsson
Personalloggare: Lasse
Position: Helgoland
Segelsättning: Vi går för motor, ingen vind
Fart: 4,5 knop
Kurs: 005°
Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö söndag 29 maj
Väder: Molnigt, svalt

Elevlogg:
Idag lämnade vi skeppet vid nio på morgonen för att fortsätta vår mjukbottenexkursion. Miljön här
på Helgoland skiljer sig starkt från miljön på Texel då stränderna här består av mycket mer sand och
grus vilket gör att vi hittat massa nya arter, om dock inte lika många. Exkursionen gick generellt
mycket bra och var väldigt lärorik då vi fått en djupare förståelse för de olika miljöernas påverkan på
djurlivet. Vi hade det trevligt även om tidvattnet orsakade en hel del blöta kläder. När vi var klara så
satte vi oss ner och åt vår medhavda lunch för att sedan fortsätta vår utflykt, för härnäst var ett
besök på Helgolands berömda sälstrand planerat.
Sälstranden låg på Helgolands andra ö Düne. För att ta oss dit behövde vi ta en färja från huvudön
eftersom privat trafik är förbjuden, vilket bland annat beror på att sälarna inte ska störas allt för
mycket. Det är av samma anledning som man därför inte får närma sig dem mer än 30 meter. Jag tror
alla i klassen uppskattade besöket hos de söta sälarna, även om vissa i klassen försökte få igenom en
omröstning om att spela fotboll istället.
Nu har vi precis lagt loss och har börjat röra oss tillbaka hem mot Sverige igen till, nämligen till ön
Tjärnö, där vi beräknas vara framme på söndag!

Personallogg:
Återigen en lyckad exkursionsdag, men denna gång på en ren sandbotten. Djurlivet på en sandbotten
resp mudflat skiljer sig markant åt, där den senare har mycket högre abundans och artdiversitet,
något som eleverna nu fått se med egna ögon. Självklart är allt mycket lättare och roligare när man
har intresserade elever, något som är klassens signum.
Idag var också dagen då min kollega Ingrid lämnade Älva för att återvända till er där hemma. Hon fick
såklart ett kärt avsked.

Stämningen ombord är mycket bra, allt fungerar som det ska, vi äter gott, skrattar, pluggar och har
allmänt trevligt. Trots att det varit tämligen kallt och molnigt så har allting gått att genomföra, vi har
dock klarat oss från regn, vilket är positivt.
Vårt nästa mål är Tjärnö, strax utanför Strömstad på Sveriges västkust. Där kommer vi åka ut med
forskningsstationens fartyg Nereis för att studera djurlivet på djupare mjuka bottnar. Detta kommer
att ske på måndag, och vi beräknar att vara framme på söndag.
På återhörande
Lasse

