Logg från Älva
Datum: 26/5
Elevloggare: Angus Gauffin & Esther Eklund
Personalloggare: Jan Östman
Position: Ankrade vid Tjärnö
Beräknad tid för att segla vidare: 28/5
Beräknad ankomst till nästa hamn: 3/6, Idskär
Väder: Soligt väder

Elevlogg:
Tjenixen pixen!
Denna morgon började med att vi fick se Sveriges väst kust som man inte har sett på länge. Under
morgonvakten var det några elever som vittnade om tumlare och vissa hade filmbevis. Det var en
fantastisk frukost som levererades. Efter frukosten hade vi den vanliga städningsrutinen med en
lektion efteråt. Därefter var vi relativt fria då vi fick tid att skriva på vår BiVat uppsats. Runt 10:45
anlände vi vid Tjärnö och ankrade i Bohusläns steniga miljö. Vi åt lunch som vanligt och efter lunchen
fick vi tid att leta efter en bra storlek på våtdräkt så vi kunde snorkla runt. Många hittade sjöstjärnor
och andra coola organismer. Vi gick på en upptäcktsfärd runt Saltö och upplevde den fina utsikten.
Vår kock Osmar bestämde sig efter middagen för att han skulle bada vilket lät väldigt uppfriskande.
Däremot blev Osmar bränd av en brännmanet! Kvällen började övergå till en pluggiskväll där vi
diskuterade mycket om den intressanta BiVat rapporten, nu när den måste skickas in på måndag.

Personallogg:
Efter att några marina däggdjur, förmodligen öresvin (flasknosdelfin), observerades när vi lämnade
Hirtshals var jag uppe på däck lite efter 6. Jag hade knappt kommit upp förrän jag såg min första
tumlare för dagen. Morgonvakten hade redan sett några tidigare. Sedan fortsatte vi att hitta
ytterligare grupper under de nästa timmarna – en grupp bestod av 4-5 st. Detta fortsatte under
morgonstädningen då många på däck fick se både tumlare och knubbsäl.
Efter lunch kördes vi över från vår ankringsplats till Saltö med ribben för lite informella
hårdbottenstudier och allmän landexkursion – alla är mitt upp i mjukbottenrapporten, jag ville inte ta
upp för mycket tid med mätningar mm. Många snorklade och hittade sjöstjärnor, krabbor, tittade på
några brännmaneter utan att komma i kontakt med tentaklerna, mm. Vi gick också runt på klipporna
och pratade om ekologin och hur den påverkas av miljön.
Det blev också en del avslappning och solbadande på klipporna i den varma solen innan vi åkte
tillbaka. Tyvärr hade några elever med sig högtalare, men det var bara en person som tyckte det var
lite trist …. ;-)

Nu är alla fokuserade på rapporten. Den skall lämnas in om ett par dagar – pressure is on!

