Logg frå n Alva
Datum: 16 maj 2019
Elevloggare: Isak, Nore
Personalloggare: Lasse
Position: Förtöjda i Oudeschild
Planerat datum att segla vidare: 18 maj
Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland den 20 maj
Väder: sol och ordentligt blåsig

Elevlogg:
Hej loggen,
Idag vaknade vi upp i den pittoreska lilla staden vid namn Oudeschild på ön Texel. Frukosten
levererade såklart som vanligt även fast ett nytt vaktlag nyss hamnat i byssan. Vi i vaktlaget
Skorvarna med vakttiderna 8‐12 ska vanligtvis städa däck, men idag kom vi undan eftersom vår
storstädning från gårdagen var bra genomförd som aldrig förr. Efter den dagliga städningen höll
Lasse en genomgång om dagens mjukbottenexkursion. Efter en framlagd hypotes packade vi med
verktyg och kläder och begav oss till exkursionsplatsen i De Cocksdorp. Väl där gick vi ut på den så
kallade mudflaten. Mudflat är lera som ligger i tidvattenzonen med mycket levande organismer. Vi
var där när tidvattnet var som lägst så vi kunde ta fram de levande biologiska organismerna med våra
ivriga händer. Leran var mjuk med en lätt arom av ägg. Man fastnade väldigt lätt och ett flertal elever
föll till marken. Vi undersökte vilka arter som befann sig i mudflaten på
olika avstånd från land. Vi hittade organismer som musslor, krabbor och
maskar, det var jättekul. Det blåste enormt mycket men bakom en stor
konstgjord vall byggd för vattenhöjning var det lä och många valde att
artidentifiera sina prover där. Utöver organismerna i mudflaten bjöd
omgivningen på massvis av får, hästar men även sälar på långt avstånd.
En av eleverna vid namn Kalle var ute och härjade enormt mycket på
mudflaten, ett flertal gånger ramlade han och blev lerig. Tur nog hade han
vadarstövlar på sig som är heltäckande galonbyxor med stövlar från stortå
till bröst. Ordning och reda är oerhört viktigt och därmed var alla,
inkluderat Kalle, tvungna att tvätta rent kläderna och redskapen som blivit
smutsiga. De flesta valde att bli nedsprutade med vattenslang. Kalle som är
gymnast och därmed väldigt rörlig valde att tvätta rent sina vadarstövlar på
sitt egna sätt. Han hängde nämligen upp och ner från en bro och tvättade
sina vadarstövlar. En utmärkt lösning som satte skratt i ett flertal
klasskamrater, en riktig show. Dagen var oerhört rolig och energikrävande

så middagen satt som en plätt. Nu är klockan 18:30 och det är dags att sova och vila upp oss inför
morgondagens äventyr som ni kan läsa mer om i morgondagens logg.
Tack för oss, hoppas det var intressant läsning!

Personallogg:
Hej igen!
Precis som eleverna skriver så har vi gjort vår första mjukbottenundersökning, på en mudflat. En
mudflat är precis vad det låter som, alltså en riktigt lerig ”slätt” som exponeras vid lågvatten. Här
trivs en mängd olika typer av organismer såsom, havsborstmaskar, musslor, snäckor, krabbor mm.
Samtidigt är det ett riktigt smörgåsbord för vadare och större fåglar (på bilden syns en skedstork och
en myrspov som båda två livnär sig på smådjur under ytan). Ofta glöms predationen från ovan bort,
det är vanligt att man bara fokuserar på det som sker under ytan. Vid den här tiden på året så har de
flesta flyttfåglarna redan passerat, men lite tidigare så finns de i tiotusentals individer. Helt plötsligt
kommer massor av näbbar ned som spjut i leran, då är det inte roligt att vara en liten mussla i
mudflaten.
Det känns som eleverna uppskattade dagens utflykt. De jobbade på riktigt bra ute i leran och
förhoppningsvis blir det lika bra imorgon då vi ska till ett lite mer sandigt område. Klassen är oerhört
motiverade i allt vi gör, igår kväll var det en välbesökt pluggstuga i ämnet Fartygsbefäl där de just nu
läser kustskepparen.
Som sagt, allt fungerar smidigt och vi har det fantastiskt trevligt tillsammans.
Vi hörs snart igen
Lasse

