Logg frå n Alva
Datum: 13/12-2018
Elevloggare: Fransisco och Clara
Personalloggare: Jan
Position: Strax utanför Gran Canarias nordvästligaste udde
Segelsättning: Ingen
Fart: 6 knop
Kurs: 280°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 14/12, kväll
Planerat datum för att segla vidare: 17/12
Väder: Molnig förmiddag med en solig eftermiddag

Elevlogg:
Glad Lucia alla där hemma!
Den här dagen har börjat med en trevlig och välförtjänt sovmorgon. Så fort vi gick upp började vi
städa vår fina båt, alla vaktlag har som vanligt sitt ansvarsområde. Efter städningen var klar fick vi en
otroligt god ”brunch” som byssan hade fixat till oss. Efter en måltid med god aptit började klasserna
förbereda sig inför dagens arbeten.
Mbv16 gick iland och genomförde sin andra hårdbottenundersökning för resan. Mbv17 stannade
kvar ombord och fortsatte med sina redan påbörjade mjukbottenrapporter. När Mbv16 eleverna väl
var tillbaka ombord började vi förbereda oss för att lämna ”Puerto de la Luz” i Las Palmas och sätta
kurs mot vår nästa ö La Gomera.
Efter att vi fått trossar och fendrar undanstuvade och RIB-båten upphissad dukade byssan upp
luciafika bestående av hembakade lussebullar, något som var mycket uppskattat. Bara några timmar
senare slår Johans fiskelycka till och en liten tonfisk, Atlantic Bonito (Sarda sarda) flög upp på däck.
Den var dock för liten för att ta upp och fick därför återvända ner till det stora blå efter fotografering.
Nu har vi precis ätit middag och fortsätter vår gungande färd mot nya upptäckter här bland öarna.
Hoppas alla där hemma har blivit lussade för och haft en underbar lucia!
Skepp ohoj från Francisco och Clara ☺

Personallogg:
Brunchen bestod av fattiga riddare, bacon mm. Vi lämnade storstaden tidigare än vi hade planerat
ifrån början och fick på så vis en fin eftermiddag på havet idag, när vi rundar Gran Canarias norra del

på väg emot La Gomera. Vilket betyder att vi imorgon kommer att få en bra dag i vatten med
möjligheten att hitta många intressanta djur.
Under eftermiddagen såg vi några enstaka små tandvalar, utspridda över ca en halvtimme. Vi såg
bara fenorna, en här och en där, långa, smala, ganska spetsiga och grå till färgen. Förmodligen Rissos
delfin, den ser ut lite som en liten gråfärgad grindval. Senare sågs också några delfiner. Det känns bra
när vi är på väg, då allt fler elever spenderar tid på däck och skannar vattnet runt båten ut till
horisonten, undrar om sjöfåglar och upptäcker fenor.
Mycket tid läggs också ner på att lära sig artnamn och vetenskapliga namn på de djur som kommer
att komma på nästa artprov. Daniel har formulerat långa berättelser om varje djur för att komma
ihåg de knepiga latinska och i vissa fall grekiska namnen. Alla verkar förhöra varandra eller hoppar in
med kommentarer när andra inte kommer ihåg. De två klasserna har svetsats ihop väldigt bra på den
här resan. Jag tror att fotbolls- och kubbturneringen har haft en viss effekt.

