Logg från Svalbard
Hej igen
Idag vaknade vi upp till en riktigt fin och solig dag, den första på resan. Den startade med
brunch kl 10. Vid 11-tiden var det dags att åka ut i fjorden igen för att ta upp hydrofonen
som vi placerat framför Blomstrandbreen (Blomstrandglaciären). Det blåste riktigt kraftigt på
vägen dit men bojen som var fäst till hydrofonen låg i lä. Vi lyckades, utan missöden, plocka
upp hydrofonen. Dessutom hade vi ett extra litet uppdrag, att fotografera Blomstrandbreen
ur olika vinklar och vidarebefordra dem till en glaciolog som bygger 3D-modeller av bilderna.
Vi tog massor av bilder på glaciären så han borde bli nöjd.
Väl hemma igen kunde vi konstatera att expeditionen som helhet varit framgångsrik. Vi har
fått tag i en av två bojar, sänkt ner och tagit upp hydrofonen och fått bra bilder på
Blomstrandbreen, det får vi vara mycket nöjda med.
Samarbetet med Nina och Felicity har fungerat hur bra som helst, så självklart vore det bra
och roligt om vi nån gång kunde få till ett liknande samarbete.
Vår resa kan sammanfattas med ett ord, fantastisk! Vi har fått uppleva ett otroligt härligt
fältarbete, samtidigt som vi vistas i en miljö som är svår att beskriva. Det är svårt att hitta
nånting så storslaget och vackert. Vi har med egna ögon fått se kalvande glaciärer, vilket
såklart är en del av en glaciärens livscykel. Men med vetskap om att de allra flesta glaciärer
är på reträtt så känns det också lite sorgligt, det vi ser är effekten av klimatförändringarna.
Hoppas att så många som möjligt får möjligheten att uppleva detta storslagna landskap.
Tiden på året är inte den bästa för det biologiska livet vilket innebär att vi inte sett så mycket
större djur. Tyvärr ville ingen isbjörn visa sig, inte heller några valar. Dock har vi sett både ren
och säl samt en del olika arktiska fågelarter.
Imorgon lämnar vi Svalbard, men jag är säker på att det inte är för sista gången.
Precis när jag var klar med loggen så kom Nina och sa att det sprang in en fjällräv under
huset. Vi sprang ut, och där satt den. Efter en stund kom den fram från huset och satte sig
knappt fem meter från oss, vilken avslutning!
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