Logg frå n Alva
Datum: 25 Januari
Elevloggare: Oskar och Pontus
Personalloggare: Lärare Linda
Position: La Graciosa N.29°22’ W 013°54’
Segelsättning: Svajankrade vid La Graciosa
Planerat datum för att segla vidare: i kväll 19.00
Beräknad ankomst till nästa hamn: La Gomera 27 eller 28 januari
Väder: Tidvis molnigt, Blåsigt milda 18 grader

Elevlogg:
Tjena parents!
Dagen började som vanligt med frukost efter nattens vaktbyte. Dessförinnan ankrade vi mellan La
Graciosa och Lanzarote. Efter frukost började klassen samla ihop exkursionsutrustning och badkläder.
Runt elvasnåret bar det av med ribbåt till stranden (se bild). Naturreservatet på Graciosa bjuder på
ett vackert lavalandskap med rik marinbiologisk mångfald. Bland annat tidvatten, fiskar, sjöborrar
och bläckfisk (se bild). Dessutom stötte vi på arga surfare som bodde i grottor (hippies) och nakna
ryssar (i naturligt habitat). Under exkursionen trampade en elev på en sjöborre. En vänlig
finlandssvensk promenerade då över halva ön, klev i sin rib, for över till sin båt för att hämta en
pincett. En sann vänlig själ. Efter cirka 5 timmar på ön bar det hemåt. Exkursionen i helhet gick bra
och även fast stor del av klassen var trötta så var det många glada miner på hemvägen. Väl framme
vid båten var det dags att återställa material, torka kläder och sammanställa resultat osv. Efter en
underbar middag satte vi bredfocken och seglar nu i en fantastisk solnedgång mot sköldpaddsviken.

Personallogg:
Hej där hemma!
Nu är det dags för min första logg för den här resan. Som marinbiologilärare är dessa resor verkligen
en lycka för mig, äntligen får jag visa och vara med i så mycket roligt praktiskt arbete med eleverna.
Under dagen fick eleverna göra sin första av två hårdbottenundersökningar och de jobbade på riktigt
bra. Efter undersökningarna fick eleverna även möjligheten att vandra runt lite på ön eller snorkla.
Jag hoppade i för att snorkla och även leka lite i vågorna som kom in. Det är barnsligt kul att simma
runt i vågor som håller på att slå över, men man får simma ordentligt för att inte följa med in hela
vägen till stranden.
När vi var tillbaka ombord Älva fick jag och elever stå och skölja av all utrustning som vi haft med oss
samt handtorka allt då det inte kunde stå på däck när vi skulle avgå. Det tog ett par timmar. På
kvällen satt eleverna tappert med sina marinbiologirapporter, även efter att jag sagt att de inte
behövde arbeta mer med det. Det blev en kul men slitig dag för både mig och eleverna.
Hälsningar från Linda

