Logg från Älvå
Datum: 26 januari 2020
Elevloggare: Siri och Clara
Personalloggare: Marinbiologilärare Linda
Position: La Gomera, Valle Gran Rey
Planerat datum för att segla vidare: 28/1 på morgonen
Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro samma dag på sena eftermiddagen
Väder: Vackert, lagom varmt, sol och ett och annat moln

Elevlogg:
Hej alla landkrabbor! Idag har varit en arbetsam dag trots att vi är på Kanarieöarna, tro det eller ej. Vi
startade dagen extra tidigt för att hinna göra marinbiologiexkursion innan tidvattnet steg. Ett trött
men taggat gäng vandrade bort i full mundering, måttband, biotopringar och nycklingsböcker. Trots
mycket planering blev det kaos med tidvattnet då de flesta spolades bort med de starka strömmarna.
Vi såg mer ut som ett gäng som fightats med katter än marinbiologer.
Resten av dagen har vi haft näsorna klistrade vid nycklingsböckerna för att sammanställa dagens
resultat och försöka urskilja allt blött skruffs som vi hittade på botten. Innan vi visste ordet av var det
dags för middag och dagen led mot sitt slut. Just nu är det solnedgång över bergen och ikväll väntar
film och glass i byn. Hoppas ni överlever i mörkret där hemma.

Personallogg:
Halloj!
Idag utförde eleverna den första marinbiologiska hårdbottensundersökningen för denna resa.
Klockan 8:40 var det lågvatten, vilket innebar att vi var tvungna att vara på plats innan dess för att
eleverna lättast skulle kunna undersöka vilka organismer som lever längst ner i tidvattenzonen.
Sedan följer de det stigande vattnet och undersöker resten av organismerna som finns i tidvattenzonen. Det var rätt lugnt i vattnet idag men det kom några enstaka större dyningar. De jobbade på
tappert och blev klara i tid till lunch. Precis innan några grupper blev klara så erbjöd jag mig att själv
hoppa i för att hjälpa dem lite. Detta var en s.k. ”win-win” för mig och eleverna. Jag ville gärna i det
härliga vattnet och eleverna hade inget emot lite hjälp. Fantastiskt skönt i vattnet och väldigt kul att
få snorkla en kort stund.
Nu sitter ett helt gäng i salongen och diskuterar allt mellan himmel och jord, jag känner att jag vill
vara med och socialisera. Hoppas ni har det bäst därhemma!
/Linda

