Logg från Älva
Datum: 12/12 2014
Elevloggare: Johan och Oliver
Personalloggare: Lasse
Position: Rundar Teneriffas södra udde
Segelsättning: går för motor
Fart: 3,6 knop
Kurs: 110
Beräknad ankomst till nästa hamn: lördag morgon
Väder: klart/soligt

Elevlogg: idag började dagen med en ordentlig frukost och vi satte målet mot Los Organos
där vi fick en guidning om den märkliga basaltklippan. Sedan satte vi kurs mot
sköldpaddsviken där vi hoppade i ribben och började dyka efter havssköldpaddor. Det tog ett
tag, men vi hittade tillslut en ensam havssköldpadda som alla fick simma efter och ta bilder
på.
Efter ett tag när alla var tillbaka på båten och alla hade ätit middag hade vi turen att se ett gäng
grindvalar på kvällen och det var ett bra avslut på dagen.
Vi ska alla dra till kojs för att sedan komma till hamn imorgon bitti på Teneriffa så god natt på er alla
och ha en fortsatt trevlig dag!

Besättningslogg:
Hej igen
Som skrivits här ovan så besöktes Los Organos, en klippa på La Gomera känd för sina otroliga
hexagonala (sexkantiga) basaltformationer. Basalt är en vulkanisk bergart som under vissa
omständigheter bildar dessa märkliga formationer.
Den vidare färden mot ”sköldpaddsviken” gav inget utbyte av marina djur, men väl framkomna
visade sig sköldpaddorna väldigt fint, till allas förtjusning. En av sköldpaddorna fick tag i en bläckfisk

(se bild) trots att ”Green turtle” endast anses vara växtätare. Den var dessutom märkt med
radiosändare, troligen ingåendes i något forskningsprojekt.
Så snart vi lämnade viken dök de första grindvalarna upp, totalt ett 20-tal. De sågs visserligen en bit
ifrån Älva men i kikare kunde man urskilja många detaljer.
Vi stävar nu vidare mot Santa Cruz de Tenerife, dit vi räknar med att anlända imorgon förmiddag. Där
kommer eleverna bland annat skriva VHF-prov. Vi kommer också besöka Teide, Spaniens högsta
berg, och ha total renstädning av Älva innan vi återvänder mot det kyliga Norden på torsdag.
Dagens kluring: ”Food-rose”
Vi hörs ännu en gång

Lasse

