
Logg	från	A� lva	 

Datum: 2017-12-10 

Elevloggare:  Sandra   

Personalloggare:  Lasse 

Position: På väg mot La Restinga, El Hierro 

Segelsättning: Motorgång 

Fart: 5 knop 

Kurs: 240° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga i dag kl 18.30 

Planerat datum för att segla vidare: 14/12 

Väder:  Soligt med mild blåst 

 
Valspaning 

Elevlogg:  

Hejsan allihopa där hemma! 



Dagen började med  frukost klockan 07:15. När frukosten var klar lämnade vi hamnen och startade 

resan mot El Hierro. Vi insåg snabbt att det var superbra väder, varmt ( ca 22 grader )  soligt och 

väldigt mild blåst. De flesta hängde ute på däck och njöt av det sköna och efterlängtade vädret. Efter 

ungefär en timme dök de första delfinerna upp. Varje gång de dyker upp blir alla lika glada och rusar 

ut i hopp om att se dem. Dagen fortsatte med lite lektioner, ett flertal valar och delfiner och 

däckshäng. Vi närmade oss hamnen på sena eftermiddagen, men middagen avbröts av ett larm. 

Första reaktionerna från oss elever var om det verkligen var ett larm då det lät ganska lågt och 

endast vid tvättrummet. Men när branddörren åkte igen (händer automatisk när larmet går) förstod 

vi att det bara var att lämna matsalen och springa upp på däck. Som tur är visade det sig att det var 

falskt alarm och vi kunde återgå till middagen. Strax efter det gick vi in hamnen och lade till. Nu är vi 

hamn och har precis fått ut landgången. Vi i byssan ska gå och baka inför vår avslutningsmiddag som 

vi har imorgon. Sammanfattningsvis har denna dag varit toppen, och vi hoppas på lika bra väder 

imorgon då vi ska snorkla! Ha det gött så länge!  

 
Sjökortsarbete 

Personallogg:  

Hej igen 

Precis som ovan beskrivet har vi haft en fantastisk dag på havet, åtminstone ur marinbiologisk 

synvinkel, med en hel del större marina djur. Det började med en hel del ”Atlantic spotted dolphin” 

(eller tygeldelfin som den heter på svenska) framme i fören. Även några grindvalar visade sig tidigt 

när vi lämnade hamnen i Puerto Vueltas. Vid lunchtid dök den första valen upp, med största 

sannolikhet en seival. Ytterligare tre valar sågs men tyvärr på för långt avstånd för att kunna 

artbestämmas. Även en havssköldpadda, modell större, ville visa upp sig. Ett gäng med stora troliga 

tonfiskar plaskade vid ytan på ganska långt håll. Vilken dag för ett gäng marinbiologer! Lektioner gick 



att hållas men de blev avbrutna titt som tätt, det gjorde förstås ingenting när man är mitt i 

händelsernas centrum. 

Imorgon kommer vi börja med att göra ”rent skepp” och ha ett lektionspass på förmiddagen. 

Eftermiddagen kommer att ägnas åt snorkling i förhoppningsvis lite varmare väder än senast. I 

övermorgon kommer vi att åka på rundtur runt denna minst kända kanarieö. 

Till nästa gång, ha det bäst, för det har vi. 

Lasse 

 
Peljövning 


