Logg från Älvå
Datum: 05-05-2021
Elevloggare: Måns Winterpil & Smilla Emneryd
Personalloggare: Lättmatros Alva
Position: Nordkoster, N 58*, 54’11.695’’ E 11* 1’ 14,532’’
Planerat datum för att segla vidare: 07-05-2021
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil, 08-05-2021
Väder: Grått och lite blåsigt, med det eventuella duggregnet.

Elevlogg:
Idag var vår andra dag till kaj på norra Koster. Dagen började med en speciell frukost då pannkakor
serverades. Därefter var det dags att utföra vår andra mjukbottensundersökning i marinbiologi med
en exkursion på ostsidan om norra Koster. Stranden som skulle undersökas befann sig drygt 2 km
från skeppet och en härlig morgonvandring blev av. Väl framme vid stranden utfördes undersökningen på samma sätt som förra gången, alltså att en linje drogs ut i vattnet för att mäta avstånd och
områden markerades och grävdes ut för att ta reda på vilka arter och hur många av dem som fanns
på olika områden.
Efter en lyckad undersökning var det dags att vandra tillbaka till skepps för att äta den lunch som
serverades, alltså bakpotatis med skagenröra. Efter lunch fick de som ville följa med på ytterligare en
vandring, denna gång till den norra delen av Nordkoster för att besöka en grotta med en speciell
sorts lysande mossa. Dock var detta inte hela poängen då vi under resan besökte fyrtorn på Kosters
högsta berg och fick se rullstensåsar skapade under istiden samtidigt som vi tog in den friska luften.
Simma lugnt,
Måns & Smilla

Blåsigt väder här på Kosteröarna

Här ligger vi på udden Vettnet

Personallogg:
Hejsan, alla där hemma!
Alva heter jag och jobbar som matros här ombord. Jag har jobbat på Älva sedan 2018, gick tidigare i
skolan, marinbiologilinjen.
Måste påstå att det är väldigt kul att få vara ute och segla och få träffa alla elever igen! Som Måns
och Smilla skrev blev vi bjudna på en riktig pangfrukost imorse. Eleverna drog efter städningen iväg
på exkursion och vi i besättningen jobbade på här ombord. Moder Jord bjöd tyvärr inte på det finaste
vädret idag, men elevernas humör har varit på topp!
Imorgon ska eleverna på Tjärnö laboratorium hela dagen. De ska få åka ut med deras båtar och göra
bottenskrap och sedan analysera de organismer de får upp.
Skepp o hoj’
Alva

