Marinbiologer for en dag.
Mandag 31. mai dro vinnergruppa fra Gründer-campen i Hvalerhallen til Tjärnö
marinbiologiske stasjon, for å være marinbiologer for en dag. Fire spente elever
og to lærere fra Kråkerøy-ungdomsskole ankom Tjärnö i strålende vær. Her
møtte vi vinnergruppa fra Strømstad, og en representant fra forskningsstasjonen.
Programmet for dagen ble presentert, og første utfordring var å finne passende
våtdrakt og snorkleutstyr til hele gjengen. Da alt var på plass, bar det ut i
skjærgården med en av forskningsstasjonens båter. Strålende sol og vindstille,
skapte en flott ramme rundt turen.

Petter Grabner Solberg, Simon Dypvik, Kim Patrick Nyheim, Jon Riege og lærer Moten Granholt
klare for feltarbeid utenfor Tjärnö.

Da vi var framme ved området som skulle utforskes, var det bare å få på seg
blybelter og hoppe i sjøen. Temperaturen i vannet var nok ikke over 15°C, så litt
skeptiske var vi nok alle sammen. Våtdraktene var imidlertid effektive, så det
gikk utrolig greit. Oppdraget vårt nå var å undersøke livet på bløtbunn og
hardbunn, og samle ulike arter vi hadde lyst til å undersøke nærmere i
laboratoriet.

Elever og lærere fra Strømstad og Kråkerøy gjør seg klare til å hoppe i vannet.

Det var ikke veldig mye å se og fange den dagen vi var ute, men alle fikk et godt
innblikk i forskjellene på bløtbunn og hardbunn. Det var mye ålegress, tang og
tare, men en og annen skikkelig svær krabbe, noen tangsneller og eremittkrepser
fikk vi også øye på. Da vi hadde fått fylt opp en del i bakken vi skulle ha med
tilbake til laboratoriet, og alle var fornøyde med å snorkle, ble vi hentet og kjørt
tilbake til forskningsstasjonen.
Etter dusjing og skifting var det tid for skikkelig svensk, varm lunsj. Det smakte
utrolig godt, etter en lang formiddag med mye frisk luft. Etter lunsjen tok vi med
materialet vi hadde samlet inn, opp på laboratoriet. Der fikk vi bruke luper og
studere de ulike artene nøye. Vi fikk også med oss et besøk i
forskningsstasjonens eget akvarium og en film om livet på korallrevene i
nasjonalparken. Det var en sliten gjeng som ut på ettermiddagen kjørte hjem til
Kråkerøy, etter en flott og lærerik dag på Tjärnö.

Gjengen fra Kråkerøy ungdomsskole koser seg med lunsj i kantina på Tjärnö.

