Logg frå n Alva
Datum: 11:e februari 2016
Elevloggare: Klara
Personalloggare: Sofia
Position: I sundet mellan Lanzarote och Isla Graciosa
Segelsättning: Allt förutom Bredfocken! ☺
Fart: 6 knop
Kurs:275°, mot La Palma
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag kväll eller söndag morgon
Planerat datum för att segla vidare:
Väder: Halvklart, lagom med vind(ca 7m/s) och temperatutren börjar sjunka

Elevlogg:
Skepp o’hoj där hemma i Sverige!
Solen har nyss gått ner och lämnade oss synen av en färgsparkande himmel och bara för en liten
stund sedan tog vi upp ankaret och satte segel. Dagen har varit händelserik och började redan i natt
med att de som satt på ankarvakten fick lära sig att använda radarn och pyssla med alla de olika
spännande funktionerna. Sedan var det dags för frukost kl.07.00 och Linda gick igenom hur dagens
hårdbottenundersökning skulle gå till. Städning var det som vanligt efter frukost och alla
småstressade lite med att packa ihop det sista inför undersökningen. Kl 08.30 gick första båten mot
land och väl iland tog vi en liten kort promenad bort till undersökningsområdet. Väl framme blev det
full fart på alla med burkar, snorklar och artbestämningsböcker ut i tidvattenzonen innan tidvattnet
började komma in. Trots att det var lite kyligt och blött kämpade alla på och peppade varandra. Vi
hittade mängder av havstulpaner och alger men lite besvikna var vi nog att vi inte såg så många stora
organismer. Efter att ha ätit en utsökt pastasallad till lunch och artbestämt lite var det dags att plocka
ihop och bege sig tillbaka till båten. Väl tillbaka ombord började vi spola av både utrustning och oss
själva från topp till tå tills vi alla var skinande rena och varma. Sedan var det dags att artbestämma
det sista som vi inte hann med på fältet och börja skriva på våra spännande marinbiologirapporter.
Precis innan middag fick vi en trevlig väderprognos av 12-4 vakten för de kommande dygnen som
lovade oss goda seglingsvindar och behagliga temperaturer. Efter middagen var det dags att förberda
för avgång med att sjöstuva och avbeslå segel.
Men nu styr vi mot La Palma och nya äventyr!
Ha det gött!
/Klara ☺

Personallogg:
Ja det där med La Palma. För våra lite mer insatta och informerade läsare av loggboken så kanske La
Palma kommer som en överraskning. Planen var ju egentligen att vi skulle sätta kurs mot El Hierro
idag men pga av att den hamnen är väldigt trång och vädret ser lite knepigt ut därnere så seglar vi nu
mot La Palma istället och en, för oss, helt ny marina. Spännande tycker vi alla i besättningen och vi
försöker sprida den känslan till eleverna. De verkar ta det ganska bra det här med ö-byte.
Idag har jag annars fått följa med på elevernas marinbiologiska exkursion. Det var kul att få vara med
och se vad det är de gör på sina hårdbottenundersökningar och de verkar ha hittat en del roligt. Jag
traskade runt och tittade i de olika tidvattenpoolerna i närheten av undersökningsplatsen. Jag hittade
några anemoner, en söt liten eremitkräfta och en drös andra spännande saker. En lyckad dag iland
helt enkelt.

När vi kom tillbaka till båten gjorde jag det sista på reseplaneringen genom att rita ut streck i
sjökortet och sen försökte jag och många andra passa på att vila en stund efter middan.
Segelsättningen gick jättebra och nu åker vi framåt under behagligt gungande rörelser. I byssan
föregår någon form av bakande och i mässen sitter några och pluggar och några sitter och fikar.
Ha det bra därhemma.

/Sofia

