
Logg från Älva  

Datum: 29/11  

Elevloggare: Leo och Tilde    

Personalloggare:  Simon 

Position:  Las Palmas 

Segelsättning: Nada 

Fart: 0 knop 

Kurs: Mot framtiden 

Planerat datum för att segla vidare: Lördag eftermiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga Söndag eftermiddag 

Väder: Sol och skapligt varmt 

 

Elevlogg: GRATTISSAGA 

För en av oss två loggskrivare började dagen ytterst tidigt, klockan tio i fyra för att vara 

exakt, då det var min tur att dra mitt strå till stacken och ha nattvakt. Den spenderades med 

brandcheckande, spatserande, men framför allt akvarellmålande. När resten av slöfockarna 

släpat sig ur sängen extra tidigt för att blicka framåt mot dagens äventyr: snorkling(!) var det, 

efter frukost, dags för en rask promenad, som skrämmande lätt kan liknas en stressad 

stockholmares marsch mot tunnelbanan, men med distraktionsförmågan av en dagisklass. 

Efter 40 minuter var vi framme med tidvattnet i perfekt position. MbV17 gjorde sedan en 

hårdbottensundersökning, medan MbV18 hade artinventering. Till slut var det dags att ta sig 

vatten över huvudet och riktigt göra en djupdykning för att på nära håll skåda evolutionens 

mästerverk. Tre timmar efter ankomst var det lunch och sedan tillbakamarsch. Väl ombord 

var det lektion! 17 hade rapportskrivning och 18 ägnade sig åt intressanta diskussioner om 

evolutionens under. Nu efter middagen lider dagen mot sitt slut! God natt önskar vi från 

hetare breddgrader! 

 

 

 

 

 



Personallogg:  
Halloj alla loggläsande föräldrar och dylikt!  

Jag heter Simon och håller i Marinbiologi för alla elever i Mbv18 samt Naturguidning för både Mbv 17 

& 18. Idag så startade vi dagen lite tidigare än vanligt, detta då det vankades exkursion! Här på 

Kanarieöarna så är det som på många platser tidvatten. Detta tidvatten hade idag sin lägsta punkt vid 

08:48 och då måste vi redan vara på plats och påbörjat exkursionen för att kunna nå de lägsta 

punkterna i det som kallas för intertedialzonen, vilket är vad en kallar det område av strand som är 

mellan tidvattnets högsta och lägsta punkt. Så för att pricka in denna lilla guldtid tidigt på morgonen 

så fick vi skjuta på hela dagen någon timme och bege oss på en 40 minuters vandring från båten med 

exkursionsväskor och simfötter i högsta hand! Väl på plats så gick allt galant och vi hade tid för både 

artbestämning, snorkling och lite lunch i solen. Kanske tack vare mina och Jans bestämda råd att alla 

skulle sol-kräma sig ordentligt innan avfärd så har (såvitt jag vet) alla lyckats klara sig utan att bränna 

sig i den gassande solen.  

Hursom så börjar min te-kopp att lida mot sitt slut liksom dagen, så jag vill hälsa alla er loggläsare en 

trevlig dag hemma i snön!  

På återseende, Simon  

Bild 1: En Tide pool, urgröpning i berget som inte torrläggs när tidvattnet beger sig ut. Perfekt 

gömställe för en massa organismer! 

 



 

 

Bild 2: Nyvakna Mbv klasser på väg mot exkursion. 

 



 

Bild 3: Väl på plats på exkursionsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bild 3: Exkursionsområdet ovanifrån. Stenarna längst ut till vänster på bilden var helt torrlagda vid 

lågvatten. 

 

 

 

 


