FACIT: ÄLVKLOTETS FÄRD

1. Vattenkraftverk
Nej - Torne älv är en nationalälv och har inga vattenkraftverk. Om klotet
hade varit på någon annan sorts älv däremot hade den säkert kunnat
stöta på det!

2. Rester från flottningsepoken
Ja - Rester från flottningsepoken finns fortfarande kvar lite överallt längs
älvarna i Norrbotten. Oftast gör de att vattnet flyter snabbare och
smidigare, så klotet skulle till och med kunna få upp farten längs gamla
flottningsleder.

3. Människor
Ja - Människor bor överallt längs älven och kan ha inverkan på naturen och på klotet!

4. Bryggor
Ja - Överallt längs älven har människor byggt bryggor för att kunna bada
eller lägga till med båtar.

5. Vikar och stränder
Ja - Där de inte stängs in av rester från flottningen kan klotet flyta in i
vikar och till stränder - kanske kan någon åskådare hjälpa till att knuffa
ut det igen?

6. Timmerstockar
Nej - Man slutade att transportera timmer längs älvarna mellan 60- och
80-talet, så det är rätt så osannolikt att klotet skulle stöta på några
timmerstockar!

7. Stora stenar
Ja - De delar av älvarna som är restaurerade kan mycket väl ha stora
stenar som klotet kan stöta på under sin färd.

8. Bifurkationer
Ja - Från Torne älv går den näst största bifurkationen i hela världen,
nämligen Tärendöälven. Därifrån kommer klotet antingen att ta vägen
mot Kalixälven eller fortsätta längs Torne älv mot Haparanda. Vilken väg
tror ni att klotet tar?

9. Högt vattenflöde
Ja - I norra Sverige är det oftast under just vårfloden som vattenflödena
är som störst.

10. Is
Ja - Eftersom islossningen brukar äga rum i april-maj är det med största
sannolikhet som klotet kommer stöta på is på vägen! Under perioden
1961-1990 var 8e maj medelvärdet för islossningen på Torne älv vid
Haparanda, under 2000-talet har nästan alla islossningar skett tidigare än
så.1
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11. Alger
Ja - Alger finns i alla vattendrag men ofta är de mikroskopiskt små, så
man kan inte se dem med blotta ögat. Precis som alla andra arter av djur
och växter kan de däremot har påverkats av hur människan ändrat på
älvens utseende och flöde, som under flottningsepoken till exempel.

12. Fiskar
Ja - Torne älv är hem för många fiskarter, bland annat lax, sik och öring.
Vet ni några fler fiskarter man kan hitta i Norrbottens älvar?

13. Landgränser
Kanske - Torne älv utgör även gränsen mellan Sverige och Finland, så om
den tar sig förbi Pajala så kan den mycket väl röra sig på den finska sidan
av älven också.

14. Kryssningsfartyg
Kanske - om klotet skulle ta sig ända ut i Bottenviken och Östersjön så
skulle den kunna stöta på kryssningsfartyg, men innan dess har vi nog
fångat in det igen!

15. Delfiner
Nej - Delfiner finns det inga av i Norrbotten och så långt så att den
stöter på några kommer den nog inte kunna ta sig!

Hur långt tror ni att klotet kommer kunna ta
sig?
Kan ni komma på andra saker som klotet kan
stöta på under sin färd längs älven?

