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Od Redakcji
Wygląda na to, że lato w końcu doceniło uroki naszego pięknego kraju i w przeciwieństwie do bocianów postanowiło zagościć nieco dłużej. Dzięki temu, gdyby nie coraz wcześniej oblewająca jeziora ognista czer wień zachodzącego słońca, łatwo byłoby nie zauważyć, że to koniec wakacji.
Z pewnością niejednemu z Was właśnie teraz gdzieś z tyłu głowy błąka się nieśmiało myśl, żeby może jednak nie wracać na kolejne miesiące do biura, zwłaszcza gdy przełożony nie zalicza się do osób
choć trochę Wam życzliwych. Może udałoby się zmienić swoje życie w wieczne lub przynajmniej dużo dłuższe wakacje... Czy to jest możliwe? Tak!
Można na przykład wyruszyć we wspaniały kilkuletni rejs dookoła świata, połączony z nurkowaniem, gdzie
tylko dusza zapragnie i płetwy poniosą. Relacji z takiego rejsu szukajcie na naszych łamach, może przygody śmiałków, którzy w nim uczestniczą zmotywują Was do działania i pozwolą rozwinąć skrzydła stłamszone na co dzień pod regulaminową marynarką czy zbyt dopasowanym żakietem z logo luksusowej
marki na podszewce.
Przeglądając pozdrowienia nadsyłane przez Czytelników zarówno z najodleglejszych stron świata, jak i
uroczych polskich zakątków śmiało możemy stwierdzić, że fantazji Wam nie brakuje. Dziękujemy, że w
tak porywających chwilach choć przez chwilę myślami byliście z nami. To dla nas ważny sygnał, że podążamy w dobrym kierunku. Czekamy niecierpliwie na Wasze relacje z tych niesamowitych przygód w
głębinach i nie tylko.
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
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Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.
Jak ją zdobyć?

Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?

Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie
dołącz dobrej jakości fotograﬁe, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz
dołączyć także ﬁlm!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?

Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?

Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?

Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotograﬁe.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?

SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.
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Bydlątka pływające w morzu,
czyli pianka krótka czy długa – co wybrać?
Dla kogoś, kto nie nurkuje, nie ma
doświadczenia w pływaniu, snorkelingu czy nurkowaniu w wodach tropikalnych decyzja wydaje się być
oczywista, wybór zazwyczaj pada na
krótką piankę. Jest tańsza, lżejsza,
więc po co się męczyć z transportem i większą wagą skafandra nurkowego podczas długich lotów na
drugi koniec świata.
W praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze jest to dobry wybór. Osobom bez doświadczenia oraz tym wszystkim, którzy nie
zdają sobie sprawy, dlaczego dłuższa pianka niekiedy będzie najlepszym rozwiązaniem, postaram się nieco przybliżyć temat i
otworzyć oczy.
Jedziemy na wakacje, będzie radośnie,
śmiesznie, szykują się porywające wyciecz4
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ki, zabawy, niezapomniane imprezy. Któż
by tam myślał w takich okolicznościach o
jakichś jadowitych „bydlątkach” zamieszkujących morskie otchłanie.
Pominę tu aspekty medyczne, ponieważ
nie jestem lekarzem. Ograniczę się do absolutnego minimum, czyli do tego, co każdy

nurek wiedzieć powinien. Przemawiać będzie przeze mnie doświadczenie, które
mam nadzieję, zmusi niektórych do przemyśleń i zweryfikowania swoich zachowań
w wodach tropikalnych.
W końcu dwadzieścia lat nurkowań w
różnych regionach świata może przynieść
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sporo wiedzy, niekoniecznie książkowej.
Pomijam tu także niebezpieczeństwo
spotkania z dużymi zwierzętami podwodnymi, na przykład rekinami. Wiele z nich
jest zagrożonych wyginięciem, więc ryzyko
zaczyna być nieproporcjonalnie małe w
stosunku do informacji przedstawianych w
podręcznikach dziesięć czy dwadzieścia lat
temu. Dziś w zasadzie powinniśmy się cieszyć, że wciąż mamy szansę zobaczyć rekina na żywo, a nie już tylko w telewizji. Co
jednak z jadowitymi osobnikami, z którymi
możemy obcować w wodzie?
Pamiętajmy, że zwierzęta morskie przystosowywały się do swojego środowiska
przez miliony lat. Są to stwory zimnokrwiste. Co to znaczy dla ciebie? Do otaczających je warunków dostosowały między
innymi produkcję i moc substancji toksycznych. Jad musi być na tyle silny, aby zadział
szybko i zabił lub skutecznie odstraszył zimnokrwistego przeciwnika, u którego krew
krąży wolniej i przemiana materii nie jest tak
błyskawiczna. To znaczy, że musi być bardzo toksyczny. Przy niskiej temperaturze
wody i powolnym krążeniu krwi jad musi
być na tyle skuteczny, aby szybko pokonał
napastnika. Teraz wystarczy sobie uświado-
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mić, że jesteśmy organizmami ciepłokrwistymi, nasza krew krąży zdecydowanie
szybciej i przemiana materii w stosunku do
zwierząt morskich również jest nieporównywalnie szybsza. Co to znaczy? To znaczy,
że jad, kiedy już znajdzie się w naszym organizmie, jest szybko transportowany przez
krwioobieg w różne części ciała.
Gdy zetkniemy się z tymi toksynami –
musi boleć natychmiast! Organizmy jaskrawo odziane przez naturę na pewno mają w
sobie jakieś toksyny. Tak natura to wymyśliła. Jednak co z tymi, których czasami w
ogóle nie widać? Leniwie sobie pływają albo dryfują w toni wodnej, często są mikroskopijnej
wielkości,
przezroczyste,
nieuchwytne dla naszego oka.
Na szczęście nie zawsze jad podwodnych stworzeń jest tak silny, że nas zabije,
jest jednak wysoce prawdopodobne, że
spowoduje spory ból czy pieczenie, często
pozostawiając nieestetyczne blizny na skórze. W praktyce okazuje się, że nie wszyscy
lekarze wiedzą jak sobie poradzić z tego typu przypadkami. Jaką bowiem wiedzę i doświadczenie ma internista z Polski w
zakresie poparzeń wywołanych przez jakieś
egzotyczne coś? Chłopak może jeszcze
6
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spróbować pochwalić się bliznami, jednak
dla pań będzie to bardzo poważny problem. Zdjęcia pokazują, jak mogą wyglądać
pamiątki po takim spotkaniu.
Wyobraźmy sobie teraz, że zdecydowaliśmy się na krótką piankę, mamy odkryte
nie tylko nogi i ręce, ale także głowę. Płyniemy sobie po powierzchni, jako pływak
powierzchniowy patrząc w dół. Tak naturalnie układa się przecież nasza głowa.
Tymczasem tuż przy powierzchni unosi się
parząca meduza. Chwila nieuwagi i jej
macki owinięte są wokół nogi lub ręki. Nie
daj Boże na twarzy! Tu przypomina mi się
trochę sytuacja, kiedy jesteśmy świadomi
niebezpieczeństwa, ale je bagatelizujemy
beztrosko podchodząc do tematu, bo po co
na przykład brać ciepłe ubrania na wycieczkę w góry, skoro jest takie piękne słońce, czy też po co mi kask podczas jazdy
rowerem, skoro jadę tylko na chwilę do
sklepu.
Nie tragizujmy oczywiście. Nie jest to
powszechne, jednak warto pamiętać, że są
miejsca, gdzie częstotliwość obcowania z
jadowitymi organizmami jest znacząca.
Może więc warto dowiedzieć się przed wyjazdem, czy coś nie czyha na nas w wo-

dzie, szczególnie gdy planujemy wyprawę
z dziećmi. Patrząc na przykład na Australię,
oglądając filmy przyrodnicze spod wody,
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czasem odnoszę wrażenie, że wszystko co
tam żyje jest po to, aby ukatrupić człowieka. Nie trzeba wcale tak daleko sięgać –
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Włochy, Morze Tyreńskie czy Liguryjskie,
ileż tam jest parzących meduz w okresie
wakacyjnym! Ile przypadków poparzeń. Na
wyspie Gozo na Malcie widziałem tablice

ostrzegające o różnego rodzaju meduzach,
które mogą zrobić nam krzywdę, uzupełnione poradą jak sobie w takim przypadku
pomóc.
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Gdy nurkowałem w wodach tropikalnych, często spotykała mnie taka sytuacja,
że nagle, ni z tego, ni z owego część twarzy
zaczynała mnie intensywnie piec. Jakieś
niewidoczne gołym okiem, unoszone przez
prąd, młode larwy meduz czy innych jadowitych organizmów raptem zaczepiły się o
skórę. Co zrobić w takiej sytuacji, będąc
głęboko pod wodą podczas nurkowania czy
nawet płynąc po powierzchni morza, ale ze
sporym dystansem do brzegu, łodzi czy
skąd tam wskoczyliśmy do wody? Przecież
nie pobiegniemy od razu do lekarza, który
będzie wiedział co zrobić.
Doświadczenie nauczyło mnie, że wymachiwanie dłonią w stronę twarzy jak wachlarzem, aby strumień wody obmywał
policzki, okazało się skuteczną metodą. Stosowałem ją kilkakrotnie, sprawdza się. Najgorsze, co możemy zrobić, to zacząć trzeć
podrażnioną skórę. W przypadku dzieci
trzeba szybko zainterweniować, bo przecież one będą miały odruch bezwarunkowy. Pocierając, wcieramy haczykowate
narządy ów niewiadomego organizmu w
skórę, więc nie dość, że będzie piekło cały
czas, to dodatkowo wystąpi zaczerwienienie, wysypka, opuchlizna, a nawet rany ta-

Nuras.info 8/2018
kie jak przy poparzeniu wrzątkiem. Doskonałym przykładem mogą być tu skutki otarcia się o koralowiec ognisty (ang. fire coral).
Do dziś bardzo wyraźnie pamiętam wydarzenie sprzed piętnastu lat, gdy podczas wycieczki w ABC po powierzchni, gdzieś na
rafach Morza Czerwonego, dziewczynę
mojego kolegi fala rzuciła na rafę właśnie
skolonizowaną przez koralowce ogniste.
Wyszła z wody wyglądając jakby na brzuch
i uda ktoś wylał jej wrzątek. A wystarczyłoby, żeby pływała w piance…
Kaptur na głowę
Naturalnie podczas pływania powierzchniowego w ABC mało kto zdecyduje się na
zakładanie kaptura. Tak zwane ang. rash guard, czyli koszulki do pływania już chętniej.
Osobiście kaptur nurkowy przydał mi się
dwa razy. Oj, pamiętne razy! Raz w słonecznej Italii, kiedy to na nocnym nurkowaniu w
ułamku sekundy pasożyt ryby, wielkości
około 5 cm próbował wgryźć mi się w szyję.
Jakże się cieszę, że miałem wówczas kaptur.
Gdyby nie to, proszę sobie wyobrazić...
Nocne nurkowanie, głębokość 15 metrów i
jakiś robal wgryza się w szyję… brrr! To był
moment, od którego na absolutnie każde
nurkowanie zacząłem zabierać kaptur.
10
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Innym razem, gdzieś w okolicach Sipadanu w Azji, po wynurzeniu na powierzchnię okazało się, że trafił się nam jakiś wyląg
małych krabów wielkości około 3-4 milimetrów. Kożuch grubości około dwóch centymetrów unosił się na powierzchni, a my się
w nim wynurzyliśmy. Bogatszy o wcześniejsze doświadczenia, tak bardzo nie
ucierpiałem, ale proszę sobie wyobrazić
osoby, które pływały wówczas bez kaptura,
a szczególnie dziewczyny. Tysiące małych
krabików, kształtem przypominających
wszy, ale wielkością kleszcze, rozłaziły się
we włosach. Ta gęsia skórka na ciele to
znak, że zaczynasz myśleć o dłuższej piance i kapturze na kolejny wyjazd… Warto
też zaznaczyć, że dla osób, które mają wrażliwe uszy, kaptur podczas nurkowania jest
wręcz niezbędny. Wilgotne ucho, trochę
wiatru i problemy gotowe, a za chwilę dojdzie do tego zapalenie ucha zewnętrznego.
Nie zapomnijmy przy okazji włożyć do
środka palec, żeby przyspieszyć infekcję.
Jakże często to widzę.
Szybka pomoc przy poparzeniach i otarciach przez nie wiadomo co
Uwaga, większość poradników w Internecie, to czysta teoria książkowa, która bar11
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dzo często odbiega od rzeczywistości. „Jeśli poparzy cię meduza, nie wykonuj gwałtownych ruchów, bo to przyspiesza
rozprzestrzenianie się jadu. Wyjdź z wody
i pomocy szukaj u ratownika, który powinien mieć przy sobie środek łagodzący
ból”. Oczywiście ktoś, kto to pisał nie miał
wcześniej do czynienia z poparzeniem
przez meduzy. Wręcz przeciwnie. Jeśli meduza cię poparzy, machaj kończyną pozostając w słonej wodzie. Spowoduje to, że
macki zaczną się odklejać, haczykowate
narządy także będą odpadać od skóry.
Sprawdziłem to co najmniej trzy razy na sobie, kiedy zaplątałem się w parzącą meduzę. Cały czas siedziałem w wodzie i
machałem stopą, wokół której oplotła się
meduza. Po dziesięciu minutach z bólu zrobiło się już tylko pieczenie, a gdy wyszedłem z wody po kolejnych czterdziestu
minutach pływania niemalże zapomniałem
o sprawie. Coś tam piekło, ale już nie musiałem stosować żadnej maści. Tak samo
było w przypadku poparzenia przez meduzę skóry wokół ręki i dłoni, a nawet twarzy.
Całe szczęście, że nie wyszedłem wówczas
na brzeg, tylko pływałem i strumień wody
obmywał poparzone miejsca, tym samym

odczepiając haczykowate narządy meduzy.
To działa, proszę mi uwierzyć. Na jednej z
tablic na Malcie, w miejscu gdzie turyści
wchodzą do wody, a prawdopodobieństwo
spotkania z meduzą jest duże wyczytałem,
aby poparzone miejsca przemywać wodą
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gazowaną z butelki, którą zazwyczaj można szybko zdobyć. Ile w tym prawdy, nie
wiem, ale może warto spróbować przy niedużych poparzeniach.
Będą się również zdarzały poważniejsze
przypadki, kiedy macki są tak owinięte, że

Nuras.info 8/2018
opisywany wyżej numer już się nie sprawdzi. Niektóre meduzy mają trzymetrowe
macki! Trzeba je tak usunąć, aby nie poparzyć palców, którymi sobie pomagamy.
Kombinuj przez rękawiczki, pincetą, jaki-

miś narzędziami, maszynką do golenia (nie
elektryczną oczywiście). Skórę należy przetrzeć spirytusem salicylowym lub octem, a
jeśli nie ma ich pod ręką (a przeważnie nie
ma), możesz przemyć ranę wodą morską

lub sokiem z cytryny, a także posmarować... rozkrojonym pomidorem (nie keczupem!). Nie spłukuj oparzenia słodką wodą.
Jeśli bardzo boli, oblej miejsce bardzo gorącą wodą, ale nie wrzątkiem. Aminokwas w
białku jadu zetnie się i nie będzie się dalej
rozchodził po organizmie. Jeżeli później
jeszcze bardzo boli, obłóż lodem, o ile jest
taka możliwość, być może choć trochę pomoże to osłodzić życie poszkodowanej
osobie i będzie mniej bolało. Pieczenie złagodzą też leki antyhistaminowe (tylko kto je
ma…), a obrzęk – krem z hydrokortyzonem
(to już na pewno każdy ma na wakacjach,
prawda?).
Jeżeli doszło do wstrząsu anafilaktycznego, ładna nazwa, a chodzi po prostu o silną
reakcję na jakiś alergen – w takim przypadku żartów nie ma. Szybko do lekarza!
Zostawiam teraz tytułowy problem do
przemyślenia, czy przypadkiem nie warto
zabrać ze sobą cienkiej, ale długiej pianki
wyjeżdżając na wakacje, szczególnie w tropikalne zakamarki naszego globu? A może
Twoje dziecko jest alergikiem i licho wie,
jak zareaguje na kontakt z jakąś obcą toksyną?
Rudi Stankiewicz
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Curacao
Kilka lat temu, podróżując po Filipinach, poznałem niemieckiego instruktora Roberta, pracującego na
wyspie Cabilao. To z nim podziwiałem podwodne uroki filipińskiej wyspy.
Po nurkowaniach długimi godzinami
rozmawialiśmy o nurkowych planach
na przyszłość.
Pamiętam ten czas doskonale. Robert
opowiadał nam o tym, że szuka swojego
kawałka na ziemi, gdzie mógłby osiąść na
stałe i założyć swój własny resort nurkowy.
Po powrocie z Filipin na krótki czas urwał
nam się kontakt, do czasu, gdy Robert odezwał się do nas i poinformował, że wyjechał z Filipin. Początkowo nie chciał
zdradzać swoich planów, aż do dnia, w
którym zaprosił nas na magiczną wyspę Curacao. Początkowo nazwa kojarzyła mi się
tylko z wyskokowym likierem wytwarzanym ze skórek gorzkich pomarańczy. W in14
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ternecie nie znalazłem wiele informacji na
temat nurkowania na Curacao, znając jednak Roberta wiedziałem, że nie zamieszkałby w miejscu mało atrakcyjnym nurkowo.
Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw,
w końcu postanowiliśmy, że wraz z grupą

przyjaciół odwiedzimy ten jego mały kawałek ziemi, na której uruchomił swój własny
resort nurkowy.
W kwietniu 2018 roku, spakowani, ruszyliśmy w podróż. Po kilkunastu godzinach lotu, na lotnisku powitał nas Robert
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wraz z Ines. Czekały na nas również samochody, którymi przemieściliśmy się na północ wyspy. To tam Robert zbudował swój
resort. Ku naszemu zaskoczeniu, resort
NonSono, bo tak go nazwał, składa się z
luksusowych apartamentów mieszczących
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piętnaście osób, basenu oraz magazynu na
sprzęt nurkowy. Resort położony jest nad
brzegiem zatoki Playa Kaliki. Do dyspozycji

mamy dwa samochody: pickupa i osobówkę, którymi przemieszczamy się po okolicy.
Curacao jest nizinną wyspą o tropikalnym
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klimacie. Położona jest w rejonie małych
Antyli, z jednej strony otoczona Morzem
Karaibskim, zaś z drugiej niespokojnym
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oceanem. Stolicą wyspy jest Willemstad, z
uwagi na gęsto położone kolorowe budowle, zwany małym Amsterdamem. Na wyspie
znajdziemy wiele restauracji serwujących

lokalne i europejskie dania, jednak będąc
tutaj, grzechem byłoby nie spróbować jednej z lokalnych potraw, np. gulaszu z iguany. Iguany to duże jaszczurki z rodziny
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legwanów, które można tu spotkać w zasadzie wszędzie. Jedzenie jest naprawdę
pyszne i dobrze podane. Na odwiedzających wyspę czeka wiele atrakcji turystycz-
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nych, w tym parki krajobrazowe, jaskinie
czy lokalne zabytki. Warto poświęcić również trochę czasu, aby poznać stolicę i zo-

baczyć charakterystyczny ruchomy most, z
którego słynie. Ceny na Curacao są różne,
można powiedzieć, że holenderskie, ale

18

wszystko uzależnione jest od indywidualnych preferencji, więc najlepiej samodzielnie ocenić czy faktycznie jest drogo. Czas
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mijał tu niezwykle szybko, w końcu jednak
nadszedł moment, gdy mogliśmy się zanurzyć. W trakcie pierwszego nurkowania postanowiliśmy odwiedzić zatokę Playa. Po

załatwieniu formalności pobraliśmy butle z
powietrzem i weszliśmy do wody. Większość nurkowań odbywa się tu z brzegu, ze
względu na bliskość raf. Wystarczy wejść
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do wody, przepłynąć kilkanaście metrów
po powierzchni i mamy ścianę rafy. Pod
wodą każdy znajdzie coś dla siebie, opadające do kilkudziesięciu metrów ściany, wra-
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ki, żółwie, mureny, barakudy, langusty, ślimaki, ogrom podwodnego życia... Tu naprawdę jest ciekawie! Na wyspie

zlokalizowanych jest kilkadziesiąt miejsc
nurkowych. Nam udało się odwiedzić zaledwie kilkanaście. Każde z nich jest inne, ka-
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żde niezwykle ciekawe. Ogromnym plusem
nurkowania na Curacao jest możliwość
wielokrotnego nurkowania, płacimy za
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dzień nurkowy, pobieramy butle z powietrzem, a po zakończonym nurkowaniu wymieniamy je na nowe. Jeśli ktoś bardzo
chce, może nurkować do woli...

Oczywiście nie samym nurkowaniem
człowiek żyje. Będąc na miejscu warto odwiedzić zachwycające plaże, których znajdziemy tutaj ogrom. Nie dość, że plaże na
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Curacao są przepiękne, to jeszcze w zasadzie na każdej z nich znajdują się bazy nurkowe, restauracje oraz wiele innych atrakcji
turystycznych. Curacao to jedna z ostatnich
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wysp, na której zniesiono niewolnictwo, w
związku z tym jest tu wiele pomników i pozostałości nawiązujących do tego tematu.
Podsumowując nasz wyjazd, muszę powiedzieć, że naprawdę warto było odwiedzić

ten kawałek świata. W sumie przez kilkanaście dni spędzonych na Curacao udało nam
się zwiedzić najciekawsze zabytki, wykonać kilkanaście nurkowań w jednych z najbardziej interesujących miejsc i oczywiście
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spotkać się z naszymi niemieckimi przyjaciółmi.
Marek Mencel
fot.: autor

Nuras.info 8/2018

Filipińskim szlakiem nurków…
Skąpany w Oceanie Spokojnym
Archipelag Filipiński, położony w południowo- wschodniej Azji, tworzy
państwo składające się z około 7641
wysp o łącznej powierzchni 300 000
km2. Sięgająca 289 kilometrów linia
brzegowa stawia ten wyspiarski kraj
na piątym miejscu pośród państw o
najdłuższych
liniach
brzegowych
świata.

skiego Benham Plateau stanowi obszar podmorskiej subdukcji tektonicznej, co powoduje niemal codzienne pojawianie nawet
do dwudziestu mniej lub bardziej odczu-

Położenie Filipin w strefie równikowej
naraża mieszkańców wysp na uciążliwość
związaną z występującymi w okolicy tajfunami. Jest to szczególnie istotne ze względu
na oblewanie wysp filipińskich licznymi
wodami ze wszystkich stron świata. Od
wysp indonezyjskich oddzielają je wody
Morza Celebes, a od leżącego na północy
Tajwanu – wody cieśniny Luzon. Filipiny
ulokowane są na zachodnich obrzeżach pacyficznego Pierścienia Ognia. Dodatkowo,
znajdujące się na wschodzie Morza Filipiń24

walnych trzęsień ziemi. Większość tutejszych wysp wulkanicznych porośnięta jest
tropikalnym lasem deszczowym. Na powierzchni całego państwa filipińskiego
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znajduje się wiele aktywnych wulkanów,
wśród których wymienić należy Mayon, Pinatubo i Taal. Wulkaniczny charakter wysp
zaowocował licznymi złożami mineralnymi (złoto, cynk, miedź, chromit i nikiel)
oraz produkcją energii geotermalnej. Owocem takiej geologii kraju jest podziemna

rzeka Puerto Princesa, która stanowi podstawę tamtejszego życia naturalnego fauny i
flory.
Mówi się, że Filipiny to jeden z najbogatszych obszarów na świecie pod względem
znajdującej się tutaj różnorodności biologicznej. Same lasy deszczowe stanowią
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dom dla różnorodnych gatunków roślin i
zwierząt. Tamtejsze tereny zamieszkuje
około 1100 gatunków lądowych kręgowców, z czego ponad 100 gatunków to ssaki
i 170 gatunków ptaków. Wśród roślin znajdzie się tutaj aż 13 500 różnych gatunków,
z czego aż 3200 to gatunki endemiczne filipińskich wysp. Filipiny cechują się wysokim wskaźnikiem endemizmu, z czego
wśród gatunków rodzimych wyróżnić można szczury chmurne, filipińskie tarsiery,
diugonie i cywety. To wyspiarskie państwo
może pochwalić się także ogromną ilością
różnych gatunków gadów, takich jak kobry,
pytony i krokodyle. Największy dotychczas
schwytany tam przedstawiciel krokodyli
znany jest jako Lolong. Endemicznym ptakiem zamieszkującym deszczowe lasy
wysp Luzon, Leyte, Mindanao i Samar jest
wielki orzeł filipiński mierzący do 102 cm
długości ciała (najdłuższy w porównaniu do
dowolnego orła) i osiągający wagę do
ośmiu kilogramów.
Ten ogromny przedstawiciel rodziny jastrzębiowatych charakteryzuje się brązowo-białym upierzeniem i okalającym czubek
głowy kudłatym grzebieniem. Żywi się małpami, kolosami, cywetami, dużymi węża-
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mi, jaszczurkami a nawet innymi ptakami,
takimi jak dzioborożce. Turyści odwiedzający Filipiny muszą zapamiętać, że jest to
ptak krytycznie zagrożony i jego zranienie
bądź zabicie podlega wysokim grzywnom i
karze więzienia nawet do dwunastu lat.
Należące do Filipin wody obejmują około 2 200 000 km2, co pozwoliło na powstanie niezwykłego zróżnicowania życia
morskiego zamieszkującego tamtejszy Trójkąt Koralowy. Co roku odkrywane są nowe
gatunki ryb, z czego łączna ich liczba aktualnie wynosi już 2400 gatunków. Z kolei rafy obejmują tu aż 500 stanowisk
koralowych. Rafa Tabbataha, zlokalizowana na Morzu Sulu, w roku 1993 została
uznana za światowe dziedzictwo UNESCO.
Należałoby wspomnieć tu również o trzeciej najgłębszej na świecie głębi Galathea
ulokowanej w filipińskim rowie. To właśnie
bogactwo biologiczne Filipin jest główną
atrakcją turystyczną. Liczne wyspy otoczone białymi plażami, lasy deszczowe, góry
oraz miejsca doskonałe do nurkowania
znajdujące się na liście najbardziej popularnych celów turystycznych nadają rozpędu tamtejszej turystyce. Archipelag
Filipiński urozmaicony jest wieloma jaski-

niami i formacjami skalnymi, co w połączeniu z przepięknymi rafami koralowymi tworzy kompozycję wzbudzającą prawdziwy
zachwyt pośród miłośników nurkowania.
Obowiązkowym do zanurzenia miejscem na Filipinach jest Zatoka Coron Bay.
Uważa się ją za stolicę nurkowania wrako-
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wego południowo-wschodniej Azji, ponieważ spoczywa tu wiele statków japońskiej
floty, zatopionej 24 września 1944 r. z rozkazu admirała Halseya. Na głębokości od
15 do 40 metrów, pośród przepięknych raf
koralowych, można tu znaleźć wraki: Irako,
Mamiya Maru, Olympic Maru, Tae Maru,
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Kogyo Maru czy też Akitisushima oraz wiele innych. Często odwiedzanym obiektem,
leżącym najbardziej na południe jest dwustumetrowy wrak Irako. Chociaż spoczął na
około 40 metrach, to jego niemalże nieuszkodzony pokład można zwiedzać już na
głębokości 28-30 metrów. Obecnie stano-

wi dom dla grup tuńczyków i ryb gruczołowatych (grouper). Niedaleko Irako można
dojrzeć stuczterdziestometrowy wrak frachtowca Kogyo Maru, który na północ od wyspy Tangat jest ułożony pionowo na 30
metrach głębokości. Jest to jednostka doskonała dla początkujących nurków, jej pokład
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można zwiedzać już na 18-24 metrach.
Również ładownia jest łatwo dostępna, co
zwiększa atrakcyjność zwłaszcza wśród
właśnie rozpoczynających podwodną przygodę. Pozostałości statku zostały obrośnięte miękkimi i twardymi koralowcami oraz
gąbkami, tworząc dom dla wielu ławic egzotycznych ryb. Warto tu uważać szczególnie na rozdymkowate, które najczęściej
spotyka się przy sterze, dziobie i maszcie.
Płynąc na zachód do Kogyo Maru podwodni odkrywcy napotkają kolejny, stusześćdziesięciometrowy
frachtowiec
Mamiya Maru. Choć zanurzony na głębokości 34 metrów wrak swobodnie leży na
prawej burcie, dostęp do niego jest łatwy w
wielu miejscach. Nurkowie, którzy znajdą
się w jego wnętrzu mogą zaobserwować
wypełnioną bronią przeciwlotniczą i materiałami konstrukcyjnymi ładownię. Burtę
porosły twarde i miękkie koralowce, w których schronienie znalazło wiele mniejszych
ryb. Spotkać tu można także skrzydlice i lucjanusy wargaczowate. Spragnionym przygody, którym po zwiedzaniu Mamiya Maru
pozostał niedosyt, pozostaje położona na
północny-zachód kanonierka mierząca 35
metrów. Jest to obiekt polecany zwłaszcza
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początkującym oraz miłośnikom nurkowania z fajką. Możliwe jest, że ten leżący na
18 metrach wrak odsłoni swój dziób już na
trzech metrach pod powierzchnią.
Na 25 metrach, na północny-zachód od
wspomnianej powyżej kanonierki, zapaleńcy nurkowania odnajdą kolejny interesujący obiekt, studwudziestometrowy Olympic
Maru spoczywający na prawym boku.
Szczególnie interesujące są tu łatwo dostępne maszynownia i ładownia. Część statku,
porośnięta twardymi koralowcami, leży na
głębokości 14-18 metrów. Wśród życia
morskiego można tu obserwować mnóstwo
ryb gruczołowatych i skorpeny, na które
oczywiście należy uważać. Podążając dalej na północny-zachód od Olympic Maru
natrafić można na... kolejny zatopiony statek – wrak dwustumetrowego zbiornikowca Tae Maru, zanurzony na 26 metrach.
Kompletnie zniszczony dziób zdecydowanie ułatwia dostęp do wnętrza. Należy tu
jednak bezwzględnie uważać na zdradzieckie prądy morskie, które mogą zaskoczyć
nieuważnych eksploratorów przy rufie i
dziobie. W całości porośnięty gąbkami i koralowcami Tae Maru jest schronieniem dla
takich ryb jak wargaczowate, tanki, skrzy-

dlice, arlekinki i hajdukowate. Na południe
od wspomnianych jednostek, na piaskowym dnie, odnajdziemy swobodnie ułożony na prawej burcie lotniskowiec
Akitisushima. Dziura, która spowodowała
jego zatonięcie jest bardzo dobrze widoczna i pozwala na zwiedzanie wnętrza. Uwagę przykuwa zwłaszcza dźwig, którego
używano do uwieszania hydroplanu na stat-
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ku i wodzie. Obecnie wrak stanowi dom
dla tuńczyków, batfischów i barakud, choć
mogą tu czasem zawędrować i większe ryby.
Zatoka Coron Bay i jej okolice to również
miejsce idealne do podziwiania koralowców. Północna i zachodnia strona wyspy
Dimaky słynie z ogromnych ogrodów koralowych, których opadające na 17 metrów
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zbocze stanowi dom dla wielu gatunków
gąbek i morskich żyjątek. Pośród bujnych
raf sięgających miejscami 28 metrów można zaobserwować osłonice, manty, żółwie
oraz szare żarłacze rafowe, żarłacze białopłetwe i czarnopłetwe oraz rafowe ryby tropikalne – papugoryby, batfish i surgeonfish.
Planując zwiedzanie raf koralowych, nie
można pominąć wpisanej na listę UNESCO
rafy Tubbataha. Niestety ze względu na

zbyt wzburzone morze, rafa dostępna jest
jedynie od lutego do połowy czerwca, wyłącznie z pokładu łodzi rejsowych. Zdecydowanie łatwiej dotrzeć do rafy koralowej
Apo, do której dopływają nie tylko rejsy
nurkowe, ale i bańki. Rafę tworzy system lagun rozdzielonych wąskim kanałem o łącznej szerokości 340 m. Ze względu na silne
prądy morskie, dostęp do tej rafy jest możliwy wyłącznie w okresie styczeń-czerwiec.
Nurkując pomiędzy koralowymi ogrodami
składającymi się z 500 różnych korali, można natknąć się na wraki dwóch łodzi rybackich i starego parowca. Czeka tu na nas
ponadto około 380 gatunków ryb, w tym
manty, lucjany, pokolce, papugoryby, napoleony, makrele hiszpańskie, tuńczyki,
płaszczki, ostroboki, rogatnice, skrzydlice,
szorstniki i rekiny.
Odwiedzając Filipiny, nie można także
ominąć nurkowania w niezwykłym zbiorniku Barracuda Lake. Aby się do niego dostać,
trzeba pokonać około dwudziestominutową
drogę w górę wyspy Coron, jednak ciepłe
wody o średniej temperaturze wahającej się
pomiędzy 30-38OC, pozwalające nurkom
zwiedzić liczne termokliny w towarzystwie
mieszkających tam barakud, zdecydowanie
29

warte są zachodu. Jezioro to jest również
bardzo lubiane przez miłośników fotografii
podwodnej.
Duża, osłonięta Zatoka Coron Bay dostępna jest dla nurków przez cały rok. Widoczność po zanurzeniu ulega znacznym
wahaniom, choć najczęściej dochodzi do
25 metrów, bywają dni, kiedy trzeba się
przygotować na znacznie gorszą. Osobom
rozpoczynającym przygodę z nurkowaniem, warto podpowiedzieć, że tereny Zatoki Coron Bay są również idealnym
miejscem do odbycia kursów nurkowania
technicznego.
Kinga Zatoń
fot. pixbay.com

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Dlaczego chcę nurkować
– czyli krótka notatka o tym, jak to jest być płetwonurkiem…
Woda to alternatywny świat, gdzie
mogę latać między zatopionymi
wzniesieniami, oglądać dziwne stworzenia. Podwodny świat to największy park rozrywki, jaki mogę sobie
wyobrazić. W przeszłości ludzie
schodzi pod wodę tylko po to, aby
przeżyć – w poszukiwaniu pożywienia.
W późniejszych latach po to, aby poszukiwać zatopionych skarbów. Jednak w końcu doszli do wniosku, że prawdziwym
skarbem jest możliwość przebywania pod
wodą i obserwowania tego wszystkiego co
dzieje się wokół. Nurkowie poruszają się w
zupełnie innym środowisku niż to, które zostało stworzone dla człowieka. Aby było to
możliwe, niezbędna jest wiedza, zaawansowana technologia oraz długi proces do-

stosowania się do środowiska wodnego,
gdzie wiele zasad jest innych niż na lądzie.
Pod wodą czujemy się jak astronauci. Wokół jest całkowita cisza. Słyszę tylko swój
oddech dzięki automatowi oddechowemu.
Woda jest sporo cięższa niż powietrze i wywiera znacznie większe ciśnienie, stąd
uczucie w uszach podobne do tego, które
odczuwasz, kiedy ląduje samolot. Nurko30
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wanie wymaga stosowania się do pewnych
zasad. Aby je poznać, brałam udział w kursie nurkowym, po którym uzyskałam
uprawnienia i wiedzę pozwalającą bezpiecznie zachować się w wodzie. Doświadczenie osoby nurkującej jest bardzo ważne.
Dzisiaj każdy, kto skończył osiem lat może
nurkować w płytkiej wodzie w towarzystwie instruktora. I to jest niesamowite, mimo tak młodego wieku można mieć kontakt

z podwodną naturą. Zawsze marzyłam, aby
nurkować – wszak Cousteau zainspirował
mnie do tego… Patrząc na jego archiwalne,
przepiękne podwodne filmy, zapragnęłam
robić to samo. Teraz zadając sobie trud, pakuję do samochodu ciężki sprzęt i wiem, że
ten dzień nie będzie zwykłym szarym
dniem w czasie pracy. Każda wyprawa nurkowa to dla mnie prawdziwa przygoda.
Dlatego, moi drodzy Czytelnicy, jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować, zapraszam i Was do poznania tego niezwykłego
świata i przekonania się na własnej skórze,
jak to jest być częścią szalonej przygody.
Natalia Kasowska
fot.: autor
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Nurkowanie wrakowe
– czyli od czego zacząć?
Wyprawy w głąb najróżniejszych
zbiorników wodnych w celu poszukiwania wraków stało się niezwykle
atrakcyjnym sportem. Na całym świecie można znaleźć wiele miejsc kuszących
miłośników
podwodnych
eksploracji swoją historią, tajemnicami i skarbami.

nych wód przypowierzchniowych, zmienna pogoda też nie jest pomocna. Mimo
wszystko tutejsze głębiny mają wiele zalet –

Jednak chcąc rozpocząć przygodę związaną z nurkowaniem wrakowym, należy
odpowiednio do tego podejść i przejść profesjonalne przygotowanie, aby nie dać się
zaskoczyć czyhającym w głębinach niespodziankom, a tym samym nie narażać własnego zdrowia i życia.
Morze Bałtyckie jest doskonałym obszarem do opisu jak prawidłowo przygotować
się do podwodnych eksploracji. Nurkowanie w Bałtyku ma swoje wady – przede
wszystkim niezbyt przejrzystą warstwę zim32

można wierzyć lub nie, ale pomimo splądrowania wielu spoczywających tam wraków, Bałtyk można śmiało uznać za
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nurkowe Eldorado! Niskie zasolenie wód
pozwoliło na naturalną konserwację zalegających na dnie okrętów. Jednak tu powstaje pytanie, jak zacząć swoją przygodę?
Jak się do niej odpowiednio przygotować?
Odpowiedź jest bardzo prosta! Należy jed-

nak pamiętać, że zanim rozpoczniemy
przygodę z nurkowaniem wrakowym,
wcześniej musimy zdobyć duże doświadczenie w nurkowaniu rekreacyjnym. O nurkowaniu wrakowym możemy myśleć nie
wcześniej niż po odbyciu podstawowego
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kursu nurkowego obejmującego wiedzę z
zakresu prawidłowego przygotowania
sprzętu i samego siebie do zanurzenia, gospodarowania zapasem powietrza, właściwej
pozycji
podczas
nurkowania,
przygotowania psychiki oraz wielu innych
niuansów koniecznych do bezpiecznego
odkrywania podwodnych tajemnic. Zdobycie takiego przeszkolenia, uzupełnionego
jak największym doświadczeniem, jest podstawą przygotowania do dalszej drogi podwodnego eksploratora. Zanim po raz
pierwszy zanurkuje się w okolicy wraku,
każdy nurek musi przejść odpowiednie
przeszkolenie, które zakończone jest otrzymaniem licencji. Najłatwiejszym sposobem
na jej uzyskanie będzie ukończenie kursu
nurkowania wrakowego oraz pływania w
suchym skafandrze. Kiedy już otrzymamy
upragnioną licencję, nie pozostaje nic innego, jak wybrać się na swoją pierwszą przygodę – zwiedzanie pierwszego wraku!
Inaczej sprawa wygląda w przypadku
nurków mogących się pochwalić dużym
doświadczeniem. Pierwszym krokiem do
rozpoczęcia eksploracji wrakowych jest
wówczas uzyskanie pozwolenia, które wydaje kapitanat portu. Należy jednak pamię-
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tać, że obiekt, który chcemy zwiedzić musi
widnieć w wykazie wraków statków udostępnionych do nurkowania. Kolejnym niezbędnym dokumentem, jaki musimy złożyć
w kapitanacie jest deklaracja o niepodejmowaniu się penetrowania wnętrza wraku, do
czego potrzebne jest osobne zezwolenie.
Planując nurkowanie w Morzu Bałtyckim,
niezbędne jest skorzystanie z usług sprawdzonych i doświadczonych firm nurkowych. Przypominam tu, że na terenie
Bałtyku jak dotąd dozwolone jest wyruszanie na podwodne wyprawy do zaledwie
dwudziestu zatopionych w nim statków.
Mamy już licencję, umówioną firmę, co
dalej? Jak wybrać odpowiedni do swojego
doświadczenia wrak? To także nic trudnego! Najrozsądniejszym w tym przypadku
wyjściem jest rozpoczęcie nurkowania wrakowego od okrętów zatopionych najpłycej.
W Bałtyku wcale nie jest to takie trudne. Podzielmy to sobie umownie na cztery grupy.
Pierwsza grupa wraków, wręcz idealna
dla początkujących nurków wrakowych, to
statki zanurzone do 10 metrów głębokości.
Wśród bałtyckich obiektów, najpłycej leżącym jest duński transportowiec Wet Star,
który spoczął tam w 1971 roku. Bardzo

skrupulatną eksplorację tego sześćdziesięciometrowego obiektu ułatwia jego umiejscowienie. Nie ma możliwości nie
zauważyć jednostki, której maszty widoczne nad taflą morza z daleka informują o jej
pozycji. Dodatkowym uproszczeniem jest
głębokość, na której spoczął, czyli około
2,5 metra, zaledwie dwieście metrów od
brzegu. Chociaż transportowiec nie należy
do najciekawszych wraków, to stanowi idealny cel dla początkujących nurków. Kolejnym wrakiem należącym do tej grupy jest
jedna z trzech jednostek walczących w
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obronie polskiego wybrzeża – ORP Wicher.
Okręt zatopiony niewiele głębiej od poprzednika, zaledwie na pięciu metrach, można znaleźć niedaleko wojskowego portu w
Helu. W najlepszym stanie zachowały się
elementy maszynowni, inne jego fragmenty
porozrzucane są na obszarze nawet do 17
metrów. Pomimo bliskiego sąsiedztwa falochronu, dostęp ORP Wicher możliwy jest
tylko z łodzi.
Kolejna grupa pozycji do odwiedzenia to
bałtyckie wraki spoczywające na głębokości od 10 do 20 metrów. Idealnym repre-
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zentantem tej grupy jest znajdujący się na
17 metrach duński statek handlowy Christy.
Ten siedemdziesięciometrowy frachtowiec
zatonął w okolicy przylądka Rozewie w
1971 roku, w wyniku zderzenia z greckim
okrętem Hordheide. Dzięki przeważnie bardzo dobrej widoczności, zwiedzanie tego
ułożonego stępką do góry wraku jest niezwykłą przyjemnością. W grupie wraków
zatopionych na głębokości do 20 metrów
znaleźć można również polski okręt ORP
Groźny. Napotkamy go niedaleko półwyspu, około dwóch kilometrów od Jastarni,
na 18 metrach głębokości.
Trzecia grupa składa się z wraków spoczywających na głębokości od 20 do 30
metrów. Pośród bałtyckich statków tej grupy można przedstawić znajdującego się na
20 metrach drabinowca Svanhild, który zatonął w listopadzie 1944 roku w okolicach
Łeby, w wyniku zderzenia z inną jednostką. Z kolei na 21 metrach, w odległości
około czterech mil od Półwyspu Helskiego,
dokładniej w Zatoce Puckiej (pomiędzy
Gdynią a Jastarnią), odwiedzić można polski trałowiec ORP Delfin. Ten długi, drewniany, czterdziestodwumetrowy wrak ma
tak prostą konstrukcję, że bez problemu

można przepłynąć przez całe jego wnętrze.
Przejrzystość tego obszaru pozwala na spokojną eksplorację wraków oraz porozrzucanego wokół nich sprzętu. Najlepszą
widoczność, bo aż do 10 metrów, uzyskuje się tu jesienią. W związku z tym, że do
wraków dostać się można tylko i wyłącznie
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łodzią, spotkać tu można także pokaźnych
rozmiarów ryby.
Czwarta grupa to wraki ulokowane na
głębokości 30-40 metrów pod powierzchnią. Największą atrakcję tej grupy stanowi
świetnie zachowany, dwudziestoczterometrowy dwumasztowiec. Jego czterometrowy
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kadłub o szerokości siedmiu metrów do
dziś pozostaje nieźle zachowany. W jego
wnętrzu można znaleźć wielkie beczki zapełnione zwierzęcym łojem. Ten drewniany, dwudziestowieczny angielski wrak

żaglowca odkryty został w 2004 roku. Otaczająca go toń morska sięga przejrzystością
do nawet 25 metrów, co pozwala na niezwykłą przygodę podczas penetrowania
wraku. Nurkowie dostaną się do niego po
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trzygodzinnej podróży łodzią wypływającą
z portu w Łebie. W bliskiej okolicy portu w
Helu, na głębokości kolejno 32 i 40 metrów
głodni przygody podwodni odkrywcy odnajdą wraki Kanonierki i Trałowca. Zdecy-

Nuras.info 8/2018
dowanie bezpieczniej jest zwiedzać podwodne korytarze czterdziestodwumetrowego trałowca, który lekko przechylony na

lewą burtę zachował niemalże całe swoje
uzbrojenie. Stanowi to niemałą atrakcję,
jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo

portu, nie poleca się go początkującym miłośnikom wraków – trzeba uważać przy wynurzaniu!
Morze Bałtyckie to nie tylko wraki licznie odwiedzane przez masy miłośników
nurkowania. Oprócz obiektów udostępnionych, na dnie polskiego morza leży wiele
historycznych, powojennych okrętów o imponujących rozmiarach. Dotarcie do któregokolwiek z nich jest marzeniem niejednego nurka. Niestety, jest to marzenie nie do
osiągnięcia, gdyż stanowią one wojenne
mogiły i należy im się szacunek. O części z
nich wspomniałam już w innym artykule,
więc nie będę powtarzać, ale na pewno
warto będzie wymienić te, które czekają w
długiej kolejce, aby opowiedzieć ich historie. Tak czy siak, czy jest to początkujący
podwodny poszukiwacz przygód, czy doświadczony wilk morski – każdy znajdzie w
Morzu Bałtyckim coś dla siebie i na miarę
swoich sił. Głodnym tej ekscytującej przygody należałoby zawołać „ahoj, przygodo!”. Tym zaś, którzy wciąż wracają do
wraków życzę kolejnych wspaniałych wrażeń.
Kinga Zatoń
fot.: pixbay.com, Jacek Madejski
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Nie taki rekin silny, jakim go widzą
Nie znajdzie się chyba żaden nurek, który nie przeżyłby dreszczyku
emocji, gdy podczas nurkowania
spotka na swojej drodze rekina. I nie
mam tu na myśli tylko tego pierwszego w życiu spotkania, ale również
każde następne. Nie ma tu też najmniejszego znaczenia gatunek tej ryby, bowiem nawet jeśli większość z
nich jest nami kompletnie niezainteresowana, to jednak te okryte złą
sławą stworzenia budzą niepokój.

zróżnicowaniu w ponad 500 różnych gatunków. Ich rozmiary charakteryzują się
ogromną rozpiętością, od największego
przedstawiciela – osiągającego około 12
metrów długości rekina wielorybiego (Rhincodon typus) – do sięgającego ledwie 17
centymetrów głębinowego gatunku latarńca krasnoludów (Etmopterus perryi).

Rekiny stanowią ogólną nazwę rodzajów, rodzin i gatunków drapieżnych ryb
chrzęstnoszkieletowych z podgromady
spodoustych. Charakteryzują się wrzecionowatym, opływowym tułowiem z 5-7
otworami skrzelowymi umiejscowionymi
tuż za głową i heterocerkalną płetwą ogonową. Zgodnie z szeroką definicją, najwcześniej
znane
rekiny
kolczaste
(Acanthodians) pochodzą sprzed 420 milionów lat. Od tamtego czasu rekiny uległy
38

Rekiny są rybami o szerokim występowaniu geograficznym. Spotkamy je praktycznie we wszystkich morzach na głębokości
do nawet 2000 metrów. Zwykle zamieszkują wody słodkie, chociaż istnieją gatunki
będące wyjątkiem, które bez problemu odnajdują się zarówno w wodzie słodkiej, jak
i morskiej. Należą do nich między innymi

Nuras.info 8/2018
rekin rzeczny (Glyphis glyphis) i żarłacz
(Carcharhinus leucas). Ich zęby stanowią
liczne, wymienne zestawy. Pokrycie ciała
rekinów chroni je przed uszkodzeniami i
pasożytami, poprawiając jednocześnie ich
dynamikę płynów. Wśród najbardziej znanych gatunków wyróżnia się wspomniane
wcześniej rekiny wielorybie, rekiny młoto-

wate (Sphyrnidae), rekiny tygrysie (Galeocerdo cuvier), makorekiny (Isurus), rekiny
kosogonowate (Alopias), rekiny błękitne
(Prionace glauca) i wielkie białe rekiny (Carcharodon carcharias). Rekiny stanowią
wierzchołek podwodnego łańcucha pokarmowego. Ich jedynym zagrożeniem, poza
orkami, są ludzie, w wyniku działalności
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których dzisiaj uważane są za gatunki zagrożone wyginięciem.
Według szacunków, co roku w efekcie
połowów rekreacyjnych i komercyjnych ginie około 100 milionów rekinów, są one
bowiem uznawane są za jeden z popularniejszych owoców morza w wielu częściach świata. Najwyższy odsetek polowań
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na rekiny w celu spożywczym osiąga Japonia i Australia. W samej Australii rekiny serwuje się jako podstawową, panierowaną i
smażoną w głębokim tłuszczu rybę podawaną z frytkami. W Indiach wyławia się
małe rekiny, ze względu na nierozwinięty

w pełni miąższ, które po przeróbce na proszek, sprzedawane są na lokalnych rynkach. Islandczycy, aby przygotować
przysmak znany tam jako hákarl, poławiają
i fermentują rekiny. Wiele jest również poławianych i zabijanych na zupę z płetwy re-
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kina, która w krajach azjatyckich uważana
jest za zdrową i pełną odżywczych składników. Proceder ten jest o tyle okrutny, że poławiane przez rybaków żywe rekiny, po
odcięciu płetw są ponownie wyrzucane do
wody, gdzie pozbawione możliwości poru-
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szania się umierają w agonii. Osobniki, którym się „poszczęści” krótko po okaleczeniu
i wyrzuceniu do wody stają się posiłkiem
polujących na nie orek. Szczególnym i ciągle rosnącym problemem jest czarny rynek
oferujący płetwy rekinów na całym świecie.

Kłusownicy, w swoim niszczycielskim procederze, nie baczą na tereny i okresy ochrony prawnej ryb, co skutkuje milionami
uśmiercanych rekinów każdego roku. Zabija się je również dla mięsa, chociaż ze
względu na wysoką zawartość rtęci amery-
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kańska FDA wymieniła rekiny jako jedne z
czterech ryb (poza makrelami królewskimi i
żabińcowatymi oraz miecznikami) niebezpiecznych dla dzieci i kobiet w ciąży.
Masowe zabijanie rekinów jest szczególnie niekorzystne dla tych ryb ze względu na
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późne osiąganie przez nie dojrzałości płciowej. Rekiny zdolne są do wydania nielicznego potomstwa dopiero po wielu latach,
co prowadzi do ujemnego bilansu urodzeń
nowych rekinów w porównaniu do liczby
zabijanych osobników. Niebezpiecznym
zjawiskiem jest ponadto pojawianie się u

samic licznych poronień i przedwczesnych
porodów podczas łowienia rekinów, nazywa się je poronieniem wywołanym przez
wychwyt. Porażenie to wywoływane licznym wychwytem, które de facto występuje
u co najmniej 12% żywych rekinów, niestety niezwykle rzadko jest brane pod uwagę
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w trakcie prowadzenia prawidłowej polityki zarządzania łowiskami. Doprowadziło to
w ciągu ostatnich 20-30 lat do spadku niektórych gatunków rekinów o ponad 90%.
Zaskakujące jest to, że spadek populacji rekinów o 70%, nie był dla władz świata niczym niezwykłym. Sugeruje się, że ponad
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jedna czwarta wszystkich gatunków tych
ryb chrzęstnoszkieletowych jest zagrożona
wyginięciem, z czego aż 25 gatunków uważa się jako krytycznie zagrożone.

Zachodnia Australia swoją polityką „bezpośredniego zagrożenia” rekinów wobec
ludzi w oceanie, ciągle wywiera na społeczeństwie nacisk na wybijanie tych zagro-
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żonych gatunków. Dodatkowo celowe
działania rządu w Queensland w kierunku
zabijania rekinów, przyczyniły się także do
wyginięcia dużej liczby innych zwierząt
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morskich, takich jak delfiny i żółwie. Chociaż zostało to zakwestionowane, obszar
Południowej Afryki Kwazulu – Natal uznał
trwałe i półtrwałe rozmieszczenie sieci i linii bębnowych za skuteczne w ograniczaniu występowania ataków rekinów na
chronionych plażach. Dodatkowo zabijanie
rekinów negatywnie wpływa na środowisko
morskie. Zmniejszając ilość tych drapieżników, ludzie doprowadzają do pojawiania
się nadmiernej ilości gatunków będących
niższymi rzędami łańcucha pokarmowego.
Innym zagrożeniem dla przetrwania rekinów są ciągle następujące liczne zmiany w
ich naturalnych siedliskach, szkody i straty
poczynione w wyniku działalności człowieka. Nie tylko drastyczne zróżnicowanie, ale
i liczne szkodliwe dla wodnego środowiska
i jego życia zanieczyszczenia, zmuszają rekiny do poszukiwania nowych terenów odpowiadających im pod względem stałego
bytowania jak i okresu rozrodczego.
W 1991 roku władze RPA, jako pierwsze,
ogłosiły gatunek wielkiego rekina białego
(Carcharodon carcharias) prawnie chronionym. W roku 2000, chcąc zakazać niszczycielskiego procederu odcinania płetw
rekinów na morzu, Kongres Stanów Zjedno-

czonych uchwalił Akt o zakazie odcinania
płetw rekinów. W roku 2003 do ogólnego
zakazu odcinania rekinich płetw dla wszystkich statków należących do wszystkich krajów członkowskich, dołączyła Unia
Europejska. Niestety luka prawna, pozwalająca krajom spoza wspólnoty na handel
płetwami rekinów, doprowadziła do sprawy sądowej, która swój finał znalazła w Federalnym Sądzie Apelacyjnym. Jednak, aby
zlikwidować istniejącą lukę prawną, w
grudniu 2010 r., a następnie w styczniu
2011 r. i ostatecznie w czerwcu 2013 roku
zakaz ten został dopracowany i zmieniony.
Poszerzenie prawnej ochrony rekinów o
czerwoną listę IUCN z 2009 roku o 64 gatunki oznaczało, że aż jedna trzecia wszystkich oceanicznych rekinów zagrożona jest
w wyniku rybackiej i kłusowniczej działalności ludzi. Rok 2010 stanął pod symbolem
dodania przez organizację Greenpeace kolejnych gatunków rekinów (żarłacz szary,
makrela rekinia, rekin tygrysi, ostronos
atlantycki i koleń) do drugiego załącznika
CITES i odrzucenia przez Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych
wyginięciem (CITES) Amerykańskiej i Palau44

skiej propozycji dotyczącej ścisłego uregulowania handlu kilkoma gatunkami rekinów
(kolczaste, oceaniczne białe i młotowate).
W tej kwestii trwa ciągła walka z Chinami i
Japonią, które sprzeciwiają się rozszerzeniu
konwencji na gatunki morskie. Ostatecznie,
w lipcu 2013 roku, amerykański stan Nowy
Jork zakazał handlu płetwami rekinów, dołączając do siedmiu innych stanów USA i
trzech terytoriów Pacyfiku. Niestety pomimo prawnej ochrony rekinów, kłusownicy
ciągle polują i doprowadzają do drastycznego spadku liczebności wielu gatunków.
Kinga Zatoń
fot.: pixabay.com
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Santi – Odnaleźć Orła
To już pewne, pod koniec września
po raz piąty wyruszy ekspedycja
„SANTI Odnaleźć Orła”, której celem
jest odnalezienie wraku okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Tegoroczne
poszukiwania skoncentrowane będą w
rejonie położonym 100 mil od Szkocji i 200 mil od wybrzeży Danii i
kontynuowane w ramach weryfikacji
hipotezy tzw. „friendly fire” według
której 3 czerwca 1940 roku okręt
padł ofiarą bratobójczego ataku lotnictwa brytyjskiego.

obszar poszukiwań, polecieliśmy do Danii,
gdzie wiele czasu spędziliśmy z rybakami,
szukając informacji, które mogłyby rzucić
nowe światło na nasze działania” komentuje Tomasz Stachura, szef projektu.
Załoga wypłynie na kutrze, który odpowiednio dostosowany i wyposażony przez
Instytut Morski w Gdańsku, zostanie prze-

Tym razem ekipa po raz pierwszy rozpocznie wyprawę wyruszając z wybrzeży
Danii. Nie bez znaczenia jest fakt, iż członkom ekipy udało się dotrzeć i nawiązać
kontakty z duńskimi rybakami, którzy są
najbardziej aktywna grupą na Morzy Północnym. Ich wiedza, może okazać się znacząca w poszukiwaniach na obranym
obszarze. „W tym roku poszerzyliśmy nasz
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kształcony na czas trwania wyprawy w statek
badawczy. „Dysponujemy światowej klasy
sprzętem, mamy odpowiednie zaplecze
techniczne, jesteśmy bardzo zdeterminowani, musi nam się udać” komentuje dr Benedykt Hac, szef zespołu hydrograficznego.
"SANTI Odnaleźć Orła" to długoterminowy projekt. Jest prywatną inicjatywą grupy
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kilkunastu osób – profesjonalnych nurków,
ekspertów w dziedzinie hydrografii oraz historii, którzy w tym celu powołali z prywatnych środków fundację o nazwie
„Odnaleźć Orła”. Projekt będzie prowadzony nie tylko do momentu odnalezienia
miejsca spoczynku wraku „Orła”, ale do
chwili wyjaśnienia przyczyny zatonięcia
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okrętu. Przedsięwzięcie, którego sponsorem
tytularnym jest gdyńska firma „SANTI”, zakłada sukcesywne badanie dna Morza Północnego w rejonach, w których, wedle
przyjętych hipotez z największym prawdopodobieństwem może zalegać wrak ORP
„Orzeł”.

Istotą funkcjonowania projektu jest prowadzenie badań zarówno podczas ekspedycji morskich, jak również w pozostałych
miesiącach na lądzie, dlatego ekipa poświęca znaczną część czasu na poszukiwanie
różnych źródeł informacji, nie tylko tych
znajdujących się w archiwach. „Nadal
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uważam, że konsekwencja jest źródłem każdego sukcesu, stąd liczę, że nasza determinacja doprowadzi w końcu do odkrycia
„Orła”, dodaje Tomasz Stachura, szef projektu.
Katarzyna Piątek
katarzyna@santidiving.com
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DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

Safari nurkowe
St. Jones
Zapraszamy na grudniowe safari nurkowe
na dalekim południu Egiptu na
najciekawszych rafach okolic St. Jones

Termin 8-15 grudnia 2018

CENTRUM NURKOWE

CENTRUM NURKOWE
ul. Ligocka 61a
40-570 Katowice

Doskonale zaopatrzony salon sprzętu nurkowego,
bogata oferta nurkowań, wypożyczalnia sprzętu,
podróże, serwis, ubezpieczenia
Kursy nurkowe: tQPETUBXPXF
tTQFDKBMJTUZD[OF

tUFDIOJD[OF
tJOTUSVLUPSTLJF

tQJFSXT[BQPNPD

tel.: 32 253 66 05
tel. kom. Ania: 609 767 787
tel. kom. Paweł: 602 619 807

e-sklep: www.frogfish.pl
www.hydrozagadka.pl

e-mail: sklep@hydrozagadka.pl
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Ekspedycja dookoła świata zanurkowała
w rejs na sto procent!
Dla załogi OSHEE World Expedition, której Nuras.info jest patronem
medialnym, właśnie dobiegł końca
europejski etap przygody. Załoga ma
przed sobą jeszcze sześć kontynentów.

było już sporo, w tym również nurkowych.
Załogę OSHEE World Expedition po części

Pierwszy etap rejsu, na „macierzystym”
obszarze, obejmował cały szereg kluczowych funkcji i ważnych dla wyprawy rozdziałów, między innymi pozwolił załodze
wprowadzić poprawki techniczne na jachcie, przetestować sprzęt sportowy oraz
sprawdzić wiele innych elementów, aby
pewnie i bezpiecznie wypłynąć na wody
Afryki i dalej.
Pierwsze koty za płoty, Europa
Po latach przygotowań moment wypłynięcia był z pewnością pierwszym głębokim oddechem jachtu i załogi. Przez kilka
ostatnich miesięcy „głębszych” oddechów
50

stanowią nurkowie z doświadczeniem, ale
również osoby, dla których nurkowanie jest
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zupełnie nowym zagadnieniem. Na pokładzie do dyspozycji jest kompletny sprzęt
pozwalający na eksploracje w dowolnym
miejscu świata. Podczas trasy Gdańsk-Gi-

braltar uczestnicy wyprawy pozwolili sobie
sprawdzić fascynację tematem (lub nie!) u
tych, którzy nie mieli jeszcze żadnego doświadczenia.
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Pierwsze oddechy pod wodą
Po dłuższej przerwie, wynikającej z przygotowań do rejsu, sprzęt nurkowy został
wypróbowany już na środku Bałtyku, w
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okolicach wyspy Bornholm. Tam Błażej i
Marta podjęli się oficjalnego otwarcia prawie czteroletniego sezonu nurkowego.
W marinie pełnego słońca, belgijskiego
miasta Ostend, otoczonej pięknymi jachta-

mi oraz ludźmi spacerującymi wzdłuż promenady, dało się nagle usłyszeć odgłos
sprężarki, to znak, że załoga właśnie podjęła próbę wprowadzenia Łukasza i Tomka
w nurkowanie. Obaj już od dłuższego cza-
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su, pomiędzy wachtami, czytali materiały,
oglądali filmy i zadawali dziesiątki pytań.
Właśnie w Ostend poznali w końcu podstawy w praktyce – pierwsze uklęknięcie na
dnie, pierwszy oddech pod wodą...
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– Malujące się na twarzach uśmiechy,
gdy zaczynaliśmy robić kolejne ćwiczenia i
całkowita euforia po wyjściu z wody... Wtedy już wiedziałam, że moi kursanci, a
przede wszystkim współzałoganci z całą

pewnością pokochają nurkowanie. To przecież dopiero początek, a przed nami prawie
cztery lata na pokładzie! – mówi Marta, załogantka i instruktorka nurkowania.
Nauka nurkowania na jachcie ekspedy-

53

cyjnym nie należy do najprostszych. Ograniczony czas w danym miejscu oraz niemożność dopłynięcia do wszystkich spotów, to
jedno. Często dobre spoty zaczynają się w
momencie, gdy załoga już musi mieć kurs i
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okazuje się to nie lada wyzwaniem. Szkolenie udało się zakończyć w hiszpańskich
wodach, w rejonie miasta A Coruńa, a dokładniej w małej zatoczce, gdzie jacht kotwiczył.
– Zupełnie szczerze? Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie tam aż tak dobrze.
Małe głębokości, mnóstwo podwodnej roślinności, ryby, rozgwiazdy, ośmiornice i

duże kraby, to wszystko sprawiło, że każde
z nurkowań okazało się być świetną przygodą. Początkujący złapali bakcyla – opowiadał nam Błażej, kapitan pokładu i
organizator rejsu dookoła świata.
– Jako ich instruktorka z dumą patrzyłam,
jak świetnie radzą sobie z pływalnością,
ćwiczeniami, jak uśmiechają się i po każdym nurkowaniu wychodzą zachwyceni,
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mimo absolutnie barbarzyńskiej temperatury wody – dodaje Marta.
Co dalej?
Już niedługo przeczytacie kolejną relację, tym razem z nurkowania załogi OSHEE
World Expedition w Afryce. Pierwsze będzie Maroko. Filmowcy i fotografowie
współtworzący załogę rejsu dookoła świata,
którzy musieli po raz pierwszy zanurkować,
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już zakasali rękawy. Zapowiadają prawdziwą nurkową przygodę dla wszystkich Czytelników! Jak informuje nas Magda
Bielecka, współorganizatorka ekspedycji:
– W trakcie naszej podróży chcielibyśmy
odwiedzić nie tylko „nurkowe spoty”, o których marzy każdy nurek – będziemy też
eksplorować miejsca nieznane. Szukamy
ich, ze względu na fakt, że są na świecie za-

kątki bez lotnisk i promów przepełnionych
turystami, do których można się dostać tylko pokonując setki mil morskich. My mamy
do tego warunki!
Przypominamy, S/Y OSHEE jest dwumasztowym, stalowym jachtem żaglowym.
Na jego pokładzie może przebywać w rejsach oceanicznych do dziesięciu osób.
Dzięki swojej konstrukcji jacht jest dobrze
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odizolowany od warunków zewnętrznych.
Niewielkie zanurzenie umożliwia bezpieczną żeglugę przybrzeżną. Duże zbiorniki na wodę i paliwo, wydajna odsalarka
oraz systemy odzyskujące energię z siły
słońca, wiatru i wody sprawiają, że jacht
OSHEE jest w minimalnym stopniu uzależniony od brzegowej infrastruktury technicznej oraz posiada bardzo mały ślad
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środowiskowy. Na pokładzie znajduje się
kompletne wyposażenie ekspedycyjne i
eksploracyjne, w tym rowery, kajaki czy paralotnie oraz najbardziej nas interesujący
sprzęt nurkowy. Wszystko to pozwala po-

znawać odwiedzane miejsca z lądu, z wody, spod wody i z powietrza.
Kolejny, afrykański etap OSHEE World
Expedition prowadzić będzie przez Maroko, Maderę, Wyspy Kanaryjskie, Saharę Za-

chodnią, Senegal, Gambię i Wyspy Zielonego Przylądka, gdzie na początku listopada wyprawa rozpocznie przeprawę przez
Ocean Atlantycki do Ameryki Południowej.
Dalsze etapy ekspedycji przebiegać będą
przez Antarktykę, południowy Pacyfik, Australię i Nową Zelandię, południową Azję i
Afrykę, Karaiby, Amerykę Północną, Grenlandię i Skandynawię. Zakończenie rejsu
przewidywane jest na czwarty kwartał 2021
roku.
Magda Bielecka
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Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
20 każdego miesiąca pod adresem http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8.
Redakcja Magazynu
Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Brother Islands
Dokładnie na środku Morza Czerwonego, położone 35 mil na północny- wschód od wybrzeża El Quseir,
pomiędzy Egiptem i Arabią Saudyjską, wynurzają się oddzielone od siebie o około kilometr dwie małe
wyspy, znane jako Brother Islands –
Wyspy Braci. Dzięki takiej lokalizacji,
trudno jest się tu dostać (tylko łodziami czarterowymi), co sprawia, że
jest to jedno z najbardziej dziewiczych miejsc nurkowych na całym
Morzu Czerwonym podlegającym pod
terytorium Egiptu.

Małym Bratem (Little Brother). Obie wyspy
mają kształt wystającego z dużej głębokości stożka. Wokół nich znajduje się tylko
otwarte morze. Zanurzając się pod po-

Większa wyspa, nosząca miano Wielkiego Brata (Big Brother), położona jest bardziej na północ i osiąga około 400 metrów
długości. Znajduje się na niej wybudowana
w 1880 roku latarnia morska, którą pod
nadzorem marynarki wojennej wykorzystuje się do dnia dzisiejszego. Z kolei mniejszą
wyspę, położoną na południe, nazwano
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wierzchnię otaczającego je Morza Czerwonego, można obserwować gęsto porośnięte
różnymi gatunkami korali ściany wysp,
oprószonych dużą ilością skalnych nawi-
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sów i małych jaskiń. Dodatkowo silne prądy morskie sprzyjają pojawianiu się w okolicy wielu gatunków oceanicznych ryb.
Egipskie Wyspy Braci należą do morskiej
strefy chronionej, co sprawia, że aby móc
tam zanurkować, należy uzyskać od straży

przybrzeżnej odpowiednie pozwolenie,
które otrzymamy po uiszczeniu stosownej
opłaty. Miłośnikom nurkowania wrakowego na pewno spodobają się dwie jednostki
zatopione w okolicy Wielkiego Brata. Po
północnej stronie wyspy można zwiedzić
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angielski statek kupiecki Numidia. Ten sięgający 145 metrów wrak przewoził niegdyś
sprzęt kolejowy. Jego zatonięcie datuje się
na rok 1901. Z kolei od 1947 roku przy zachodniej ścianie wyspy spoczywa egipski
statek kupiecki Aida. Niezwykle malownicze nurkowania przy zatopionych obiektach zyskują na uroku dzięki ogromnej
ilości miękkich koralowców, gąbek i gorgonii całkowicie porastających zewnętrzne
struktury i kadłuby Numidii i Aidy.
Tutejsze rafy koralowe zachwycają nie
tylko feerią barw, ale również tętniącym tu
życiem. Gdziekolwiek nie spojrzycie, zobaczycie setki morskich organizmów. Madreporowe koralowce, tworzące monumentalne formacje, stanowią schronienie dla tysiąca ryb żyjących pośród nich. Wśród rafowych mieszkańców tego obszaru nurkowie
natkną się między innymi na lucjany,
płaszczki, ostroboki, mają okazję spotkać
nadymki, kostery, tuńczyki, barweny, na pamiątkowych podwodnych fotografiach powinny znaleźć się również najeżki,
błazenki, napoleony, barakudy, graniki a także żółwie i ognistoczerwone ryby z gatunku Anthias. Jeżeli na chwilę uda się oderwać wzrok od bogactwa raf i wraków, przy
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odrobinie szczęścia można dojrzeć odwiedzające te rejony rekiny. Tutaj naprawdę
trudno narzekać na monotonię czy nudę.
Na obszarze Wysp Braci można oddać
się różnym typom nurkowania, a każde z
nich dostarczy miłośnikom głębin niezwykłych przeżyć, adrenaliny i ekscytacji. Łodzie czarterowe, którymi dopływa się do
tego miejsca, cumują zazwyczaj od południowej strony wyspy Big Brother. Zmusza
to nurków do zodiakowego dopłynięcia do
miejsca nurkowego położonego blisko wraku Aida. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie
prądów i warunków panujących na morzu,
od nurkujących w tym miejscu wymaga się
dobrego skoordynowania. Z uwagi na
ewentualne trudności związane z zachowaniem pływalności w tym obszarze, wszyscy
nurkowie muszą wspólnie wykonać szybkie
wejście do wody i zanurzyć się na głębokość pięciu metrów. Warto pamiętać, aby
po zanurzeniu rafa koralowa znajdowała
się po lewej stronie. Dzięki temu będzie
można płynąć z prądem, który najczęściej
poprowadzi nas z północy na południe.
Bardzo ważne jest, aby nurkujący stopniowo schodzili na większe głębokości, co jest
podstawą zwykłego nurkowania wielopo-

ziomowego. Maksymalna głębokość, do
której można zejść w trakcie nurkowania w
okolicy Brother Islands sięga około 40 metrów. Jeżeli dobrze wyliczy się zapas powietrza, nurkowanie powinno zakończyć
się w okolicach pomostu wzniesionego
przy większej wyspie. Stamtąd nurków od-
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bierze zodiak i odtransportuje na łódź, którą tu przybyli.
Magiczne obszary, które powstały w niepozornym Morzu Czerwonym stanowią
niesamowitą skarbnicę atrakcji dla miłośników nurkowania. Każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Pasjonaci nurkowania wrakowego
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będą mogli przede wszystkim dokładnie
zwiedzić wraki angielskiej Numidii i egipskiej Aidy, upiększonych wspaniałymi łańcuchami niezwykle kolorowych gorgonii,
koralowców i gąbek. Z kolei zwolennicy
nurkowania na rafie z pewnością zostaną
oczarowani królującą tu bioróżnorodnością. Bogactwo biologiczne panujące na
tych obszarach sprawia, że trudno jest znaleźć gdziekolwiek na świecie identyczne
skupienie tak wspaniale współgrającej ze
sobą natury. Podziwiając te wszystkie obrazy, chciałoby się powiedzieć „ahoj, przygodo!” i pognać w głąb czeluści przepięknej
rafy koralowej okalającej Brother Islands.
Kinga Zatoń
fot. pixbay.com

Czy nie myślałeś o
wypromowaniu się na
łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info (wersja
elektroniczna) poszukuje autorów artykułów. Jeżeli znasz się
na fotografii podwodnej, nurkowaniu, sprzęcie nurkowym, szkoleniu płetwonurków i chcesz
zaistnieć w świecie napisz do
nas. Twój artykuł może być opublikowany. Współpraca z nami
nie jest odpłatna. W zamian za
to oferujemy Ci jednak promocję w renomowanym magazynie, zamieszczenie Twojego
zdjęcia oraz danych kontaktowych. Na artykuły czekamy do
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wydawnictwo@nuras.info
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Safari nurkowe
St. Jones
Zapraszamy na grudniowe safari nurkowe
na dalekim południu Egiptu na
najciekawszych rafach okolic St. Jones

Termin 8-15 grudnia 2018
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Druga strona Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie, znane także jako
Morze Scytyjskie, ulokowane jest na
szelfie kontynentalnym północnej Europy. To niewielkie, śródlądowe morze sięga swoją powierzchnią prawie
400 km2, z czego 1/60000 część mas
wodnych należy do całego Oceanu
Światowego. Połączony Cieśninami
Duńskimi z Morzem Północnym
akwen tworzy niezwykle urozmaiconą
i mocno rozwiniętą linię brzegową.

stych płycizn określanych jako ławice. Morze Bałtyckie jest zbiornikiem, do którego
uchodzi wiele europejskich rzek, takich jak
Odra, Wisła, Angerman, Kemi, Lule, Newa,
Niemen, Dźwina czy też Göta, które rocz-

Niestety pomimo licznych zalewów, półwyspów, wysp i wysepek oraz zatok licznie
ulokowanych na jego zachodnim i północnym wybrzeżu, Bałtyk jest zbiornikiem płytkim. Jego maksymalna głębokość nie
przekracza 459 m (Głębia Landsort), co w
uśrednieniu na całą powierzchnię daje głębokość 52,3 m. W Polsce najniżej położona głębia (Głębia Gdańska) liczy
maksymalnie 118 m. Dodatkowo na płytkość Morza Bałtyckiego wpływają liczne
obszary piaszczysto-żwirowych i kamieni62

nie wnoszą około 440 km3 wody. Jego powierzchnię szacuje się na około 17% powierzchni
kontynentu.
Obszary
przylegające do tego dużego zbiornika
wodnego zamieszkuje średnio 100 mln lu-
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dzi. Przezroczystość mas wody waha się tutaj w okolicach 6-15 m (Zatoka Gdańska)
do nawet 19 m (okolice wyspy Bornholm).
Zlewisko Bałtyku nachodzi na tereny dziewięciu wysoko uprzemysłowionych państw

europejskich, które w ogromnej mierze
przyczyniły się do jego zanieczyszczenia.
Do czynników wywołujących degradację
środowiska i coraz większe skażenie Bałtyku należą m.in. chemizacja rolnictwa i emi-
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sja zanieczyszczeń do atmosfery, a przede
wszystkim ogromna produkcja odpadów
komunalnych i przemysłowych, które kieruje się do rzek. Największym źródłem zanieczyszczeń są obszary miejskie, obszary
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przemysłu spożywczego, papierniczego,
metalurgicznego oraz chemicznego, rybactwo, transport morski i rolnictwo (hodowla
zwierząt, pestycydy i nawozy sztuczne) i
związane z nim wypłukiwanie gleb po pracach ziemnych i wypalaniu traw. Silnie rozwinięta działalność człowieka i niewielka
wymiana wód Bałtyku z wodami wszechoceanu doprowadziły do tego, że głównymi

substancjami skażającymi nasze morze są
metale ciężkie, oleje oraz substancje nieorganiczne i organiczne pochodzenia przemysłowego. Określa się, że rocznie do wód
przybrzeżnych polskiego morza dostaje się
ponad 1 000 000 ton różnego rodzaju
związków zanieczyszczających, takich jak
nieoczyszczone ścieki bytowe, gospodarcze i przemysłowe (w tym niebezpieczne
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dla zdrowia i morskiego ekosystemu substancje ropopochodne) zawierające nawet
do 1290,8 ton cynku, 275,4 ton ołowiu czy
też 66,5 ton rtęci. Związki te szczególnie
dobrze kumulują się w tkance tłuszczowej
wodnych kręgowców, które później trafiają
na stoły ludzi. Wszystko to prowadzi do ciągłego wzrostu eutrofizacji Morza Bałtyckiego, w wyniku, którego pogorszeniu ulegają
stosunki tlenowe, masowe zakwity glonów
wywołujących infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze, inwazje pasożytnicze, zubożenie makroflory dennej oraz ciągłe
zmniejszanie przezroczystości jego wód.
Wraz ze zwiększającym się zanieczyszczeniem wód Morza Bałtyckiego wyraźniej widoczne było zmniejszanie powierzchni i
głębokości (nawet o 2/3) obszarów zajmowanych przez zielenice (obniżenie głębokości z 15 na 4 m), brunatnice i krasnorosty
(zmniejszenie głębokości występowania z
25 na 8 m). Postępujący wzrost zalegającej
na dnie materii organicznej doprowadził do
wydzielania w zatrutych strefach H2S, co w
ostateczności drastycznie wpływa na
zmniejszającą się bioróżnorodność życia
morskiego. Jest to szczególnie niebezpieczne dla populacji dorsza Gadus callarias,
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którego tarliska ulokowane są w strefach
pustyń dennych na głębokości około 60-70
m. Ostatnią deską ratunku dla tego gatunku
ryby bałtyckiej są okresowe wlewy wód
oceanicznych.
Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego,
jednego z najbardziej skażonych mórz na
świecie, stanowi ogromny problem. Nie bez
znaczenia są tutaj także zanieczyszczenia
spowodowane przez intensywny transport
morski i związane z nim katastrofy lub liczne wycieki oleju bądź ropy. Najczęściej do
takich wycieków dochodzi w przybrzeżnych platformach wiertniczych, chociaż
zdarza się, że wycieki pochodzą także ze
statków transportujących rocznie ponad
250 mln ton ropy naftowej. Warto zaznaczyć, że do przerwania ciągłości kadłubów
obecnie dochodzi bardzo rzadko. Dodatkowo wszystkie statki są zobligowane do stosowania paliw niskosiarkowych w celu
zmniejszenia emitowanych przez nie zanieczyszczeń. Obecnie więcej skażeń olejem
mineralnym dociera do środowiska morskiego w małych obszarach wzdłuż całej linii brzegowej Bałtyku.
Pogarszający się stan sanitarny wód Morza Bałtyckiego jest procesem złożonym i

zachodzi powoli, jednak w tym czasie wykazuje niekorzystne skutki w stanie zdrowia
nie tylko ryb i innych morskich kręgowców,
ale także ludzi. Środowisko morskie, ze
względu na bardzo wolną regenerację prowadzącą do przywrócenia równowagi biologicznej, chronione jest wieloma między-
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narodowymi aktami prawnymi, takimi jak
np. międzynarodowa Konwencja Gdańska
z 1973 r. czy też Konwencja Helsińska o
Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru
Morza Bałtyckiego z 1974 r. Niestety zalegające na dnie Bałtyku powojenne wraki i
beczki z niebezpiecznymi toksynami ciągle
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stanowią niebezpieczny rezerwuar skażenia. Szacuje się, że zatopiona w Bałtyku
broń z czasów II wojny światowej może liczyć między 36 a 60 tysięcy ton pojemników zawierających bojowe gazy trujące
takie jak luizyt, chloroacetofenon, tabun

oraz iperyt a także amunicję, bomby oraz
rozpuszczalniki i środki konserwacyjne z
zatopionych statków wojennych. Największym problemem tych toksycznych składowisk jest brak wiedzy co do dokładnej ich
lokalizacji. Wiadomo tylko, że w Morzu
Bałtyckim może ich być nawet 60, z czego
największe znajdują się po wschodniej stronie Bornholmu oraz mniej więcej między
Kaliningradem a Gotlandią. Z kolei te
mniejsze znajdują się na wysokości Helu,
Darłowa, Dziwnowa i Kołobrzegu.
Większym strachem przed tymi składowiskami trucizn napawa rosyjski raport wojskowy z 1999 roku, w którym stwierdzono,
że w przyszłości możemy spodziewać się
masowych wycieków bojowych substancji
chemicznych. Chociaż często słyszy się, że
„część tych pojemników już dawno skorodowała, ale to substancje słabo rozpuszczalne w wodzie, o konsystencji mydła lub
plasteliny i jeżeli ktoś ich fizycznie nie wygrzebie z dna, same nie wypłyną ani się nie
rozpuszczą”, to sama świadomość, że mogą się one odkładać w morskich kręgowcach nie zmniejsza niepokoju. Szczególnie,
że znane są przypadki zetknięcia się ludzi z
powojennymi chemikaliami. W 1955 roku
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Polskę obiegło doniesienie z Darłówka o
poparzeniu ponad setki dzieci iperytem, z
czego czworo straciło wzrok. Z kolei w
1990 roku odnotowano kolejne doniesienie
o poparzeniu iperytem. W okolicach Królewca znaleziono bryłki iperytu, który pomylono z bursztynem, wynikiem czego były
silne poparzenia kolejnych osób. Innym razem ciężkich oparzeń doznali rybacy z
okolic Władysławowa, którzy w 1997 roku
wyłowili brunatną baryłkę przypominającą
glinę. Największym problemem chemicznych skażeń Bałtyku środkami wojennymi
jest brak odpowiednich działań w kierunku
inwentaryzacji wojskowych i przemysłowych odpadów czy nawet ich wydobycia i
likwidacji.
Ta cicho tykająca „bomba z opóźnionym
zapłonem” w końcu może wybuchnąć. Kiedy to się stanie? Jakie nowe, nieznane jeszcze skutki przyjdzie nam spotkać? Jak
bardzo zdewastuje to i tak silnie zdegradowane już środowisko morskie? Czy uda
nam się to powstrzymać? To się jeszcze
okaże… c.d.n.
Kinga Zatoń
fot. :pixbay
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Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.
Jak ją zdobyć?

Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?

Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie
dołącz dobrej jakości fotograﬁe, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz
dołączyć także ﬁlm!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?

Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?

Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?

Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotograﬁe.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?

SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.
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Jezioro Müritz
W poprzednim numerze Nuras.info
wspomniałam o muzeum Müritz. Tym
razem napiszę kilka słów o samym
jeziorze Muritz. Ten interesujący
zbiornik powstał podczas zlodowacenia, obecnie jego powierzchnia wynosi 117 km2, głębokość maksymalna
dochodzi do 31 m.

rozciąga się na powierzchni 322 km˛, w tym
72% stanowią lasy, 13% to jeziora, 8% tor-

Dzięki rozwiniętej sieci kanałów ma połączenie z Łabą czy Berlinem. Na zachodnim brzegu jeziora znajdziemy głównie łąki,
małe lasy i łagodne wzniesienia. We
wschodniej części rozciąga się natomiast teren parku narodowego. Dominują tam mokradła, podmokłe lasy i skupiska trzcin. Na
jego terenie znajduje się aż 107 jezior o
łącznej powierzchni ponad 1 ha. Park składa się z dwóch oddzielnych obszarów:
Müritz i Serrahn. Pierwszy rozciąga się od
wschodniego brzegu jeziora Müritz do miejscowości Neustrelitz, drugi natomiast znajduje się na wschód od Neustrelitz. Park
68

fowiska, 5% zajmują łąki i 2% pola. Jezioro
Müritz cieszy się wśród turystów ogromną
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popularnością, jest cenione zwłaszcza przez
żeglarzy, ale również pozostali miłośnicy
sportów wodnych odnaleźli tutaj swój raj.
Na miejscu można wypożyczyć jachty motorowe, żaglowe, kajaki, łodzie. Żegluga to
najpopularniejszy sposób na poznanie jeziora, jak i podziwianie całego pojezierza.
Wzdłuż akwenu biegnie trasa rowerowa o
długości 82 km. Po drodze czasem udaje się

wypatrzyć bielika i żabę błotną, spotkamy
również liczne bazy rybackie, łowienie ryb
jest tu bowiem tradycją od dziesięcioleci. Jeśli mamy okazję zanurkować, pod wodą
możemy spodziewać się szczupaka, okonia
i sandacza. Woda jest niezwykle czysta, co
zdecydowanie podnosi walory nurkowania.
Ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest
polska nazwa jeziora – Morzyce lub jezioro

Morzyckie. W odniesieniu do pozostałych
nazw niemieckich, w przypadku jeziora
Müritz nie stosuje się końcówki – see. Zainteresowanie turystów wzbudza również informacja, że wiosłując przez cztery dni,
można stąd dotrzeć aż do Berlina.
Dojazd do jeziora Müritz jest dość prosty. Z Polski ruszamy z Lubieszyna drogą nr
104, aż do autostrady nr 20. Po 40 km dojeżdżamy do Neubrandenburga, a stamtąd
drogą nr 192 do samego miasteczka Waren
i docieramy w okolice Parku Narodowego
Müritz.
Natalia Kasowska
fot.: Michał Marcinkiewicz
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Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie
Muzeum Historii Naturalnej nazywane Naturkundemuseum znajduje się w
Berlinie. Jest to najstarsze muzeum
państwowe na świecie, zostało założone w 1810 roku. W swoich bogatych zbiorach posiada kolekcję ponad
30 milionów eksponatów zoologicznych, paleontologicznych, mineralogicznych. Jedna z ciekawszych pozycji
to zrekonstruowany okaz dinozaura
gatunku Brachiosaurus, zajmujący
główne miejsce w środkowej sali wystawowej.
Jest to największy złożony szkielet dinozaura na świecie, mierzący 11,72 metrów
wysokości i 22,25 metrów długości. Kości
pochodzą z wyprawy do Tanzanii, odbytej
przez niemieckiego paleontologa Wernera
Janenscha w latach 1909-1913. Obok Brachiosaurusa, warto zwrócić uwagę również
na najlepiej zachowany skamieniały okaz
ptaka z rodzaju Archaeopteryx.
Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie
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jest największym muzeum w Niemczech.
Formalnie jest to część tzw. Uniwersytetu
Humboldta w Berlinie. Prezentowane w

nim kolekcje obejmują trzy dziedziny nauk
przyrodniczych: zoologia, paleontologia,
mineralogia. Oprócz działalności edukacyj-
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nej muzeum prowadzi również prace naukowe, ekspedycje badawcze oraz redaguje czasopisma naukowe. Prezentowane
zwiedzającym okazy zoologiczne pochodzą między innymi z niemieckiej wyprawy
głębokomorskiej Valdiva (1898-1899), niemieckiej wyprawy na biegun południowy
(1901-1903) czy niemieckiej wyprawy Sunda (1929-1931). Udostępnione są również
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zbiory wymarłych gatunków, np. znajduje
się tam kwagga właściwa i wilk workowaty.
Skamieniałości w większości pochodzą z
Tanzanii. Dodatkowa wystawa obejmuje
kolekcję minerałów (75% minerałów świata), meteorytów, a także bryły bursztynu.
Podczas drugiej wojny światowej, w wyniku nalotów, został uszkodzony dach muzeum. Większość zbiorów udało się

przenieść w bezpieczne miejsce, jednak
podczas nalotu 3 lutego 1945 uległo zniszczeniu wschodnie skrzydło budynku i zmiażdżone zostały kolekcje ssaków oraz
szkieletów wielorybów. Nigdy do końca nie
odbudowano tego skrzydła, mimo że muzeum jest nieustannie rozbudowywane i
modernizowane. W 2010 roku udostępniono najnowocześniejszy na świecie zbiór

preparatów „mokrych”. Dlaczego warto odwiedzić Naturkundemuseum? Zdecydowanie najmocniejszym punktem ekspozycji są
dinozaury. Duże wrażenie robi również
wystawa dotycząca układu słonecznego
oraz pomieszczenie z preparatami. Doskonałym pomysłem są bezpłatne audioprzewodniki w kilku językach, udostępniane
zwiedzającym. Na terenie obiektu znajdziecie również restaurację, miejsce „piknikowe”, ułatwienia dla rodzin z dziećmi i osób
niepełnosprawnych oraz bezpłatną szatnię.
Bardzo polecam to interesujące miejsce,
zwłaszcza w przerwie między nurkowaniami w niemieckich kamieniołomach.
Natalia Kasowska
fot.: Michał Marcinkiewicz
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All the best!

Rudi
Stankiewicz

Padi Staff no. 610805
www.bestdivers.pl
tel.601321557

PierszaPomocPrzedmedyczna.pl

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania

Problemy z balastem.
Przeważanie się nurków jest błędem
Panuje niestety moda na przeważanie się nurków. Zasady prawidłowego wyważenia są podane w wielu
podręcznikach. Bardzo dobra instrukcja znajduje się w książce pt. „Nurkowanie bez strachu” Moniki Rahimi.
Spora część nurków, zwłaszcza młodych, wyważa się w sposób „ciężki”, zakładając na siebie o wiele za dużo ołowiu. Jest
to typowy przykład działania entropii, ponieważ obwieszenie się ołowiem jest pójściem po linii najmniejszego oporu. Jest to
zachowanie w tym samym stylu co prowadzenie bazy, w której za opłatą wypożycza
się sprzęt i ładuje butle – oba te przypadki
świadczą o tym, że komuś zagubiły się jakieś ważne wartości. Tymczasem nurkowanie jest sztuką, wyważanie się należy do jej

fot. Jacek Biernacki
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elementów, tak samo jak odpowiedzialne i
szlachetne prowadzenie bazy.
Pilnować trzeba zwłaszcza najważniejszych rzeczy: co najmniej część balastu
musi być umieszczona w taki sposób, żeby
w sytuacji awaryjnej można było go zrzucić. Nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach wypornościowych, jednak warto
pamiętać, że oba worki jacketu (jeśli jest
dwuworkowy i każdy z worków jest zasila-

ny z osobnego inflatora), a nawet skafander
suchy nadaje się do tego, żeby jego wypór
wykorzystać podczas awaryjnego wynurzenia. Zrzucenie balastu jest więc techniką
stosowaną dopiero na końcu, niejako ostatecznością, jednak powinno być możliwe.
Warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, nurkujacy często boją się przypadkowego
zrzucenia balastu. I słusznie, jest to bowiem
nieprzyjemna awaria. Jeśli jednak nurkuje-

my w skafandrze mokrym i awaryjnie stracimy pas na głębokości rzędu 20-30 metrów,
to po wypuszczeniu powietrza z jacketu
wcale nie lecimy do góry z ogromną prędkością, jak by wielu nurków oczekiwało. Z
moich doświadczeń wynika, że skafander
mokry jest tam już tak bardzo ściśnięty, że...
właściwie nic się nie stanie. Po zdjęciu czy
spadnięciu pasa (w przedstawionych powyżej warunkach, tzn. w mokrym skafandrze,

fot. Jacek Biernacki

75

Nuras.info 8/2018
na dużej głębokości i przy pustym jackecie)
nurek nadal pozostaje w tej samej pozycji
na tej samej głębokości i żadne wymuszone, awaryjne wynurzenie nie nastąpi. Może więc najzwyczajniej nie ma się czego
bać. Warto mieć świadomość, że nawet jeśli zagrożenie wystąpi, to dopiero podczas
wynurzenia, w dodatku raczej pod sam jego koniec, a nie natychmiast. Jest więc jesz-

cze z pewnością sporo czasu, żeby na przykład poszukać zgubionego pasa lub zażądać pomocy od partnera itd. Wesoło nie
jest, to fakt, na przykład zachowanie przystanku dekompresyjnego może okazać się
trudne, ale z pewnością nie ma powodu do
szybkich, chaotycznych działań.

Powyższy tekst zawiera fragmenty bestsellerowej książki
Tomasza Strugalskiego „Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowania”. Tę i pozostałe książki tego autora można kupić tu:
http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?query=strugalski
Autor jest instruktorem nurkowania, a także adwokatem,
doktorem nauk prawnych, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką www.adwokat.strugalski.pl Jest zwolennikiem surowej,
wysokiej odpowiedzialności organizatorów sportu czy rekre-

Tomasz Strugalski

acji za bezpieczeństwo uczestników. W czasach gdy prowadził bazy nurkowe, w prowadzonych przez niego bazach w
Polsce i za granicą, przez blisko 20 lat nigdy nie zdarzył się
wypadek.

fot. Jacek Biernacki
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Z Fujifim X-T2 na Lofotach
Matryce bezlusterkowców Fujifilm
znane są z dobrej pracy na wysokich
czułościach. Nic więc dziwnego, że
zawsze chciałem je intensywniej przetestować w warunkach astrofotografii
krajobrazowej. Okazja nadarzyła się
na przełomie września i października
2016 roku, przy okazji naszej kolejnej
Fotomisji na Lofoty. Ta miejscówka to
gwarancja dwóch rzeczy: pięknych
krajobrazów oraz niesamowitych i intensywnych zórz polarnych.

wej części kadru. Swoje dodawały też
punkty autofokusa ułożone na detektorze.
Fujifilm X-T2 to kolejny aparat, w którym

O ile 16 Mpix matryce X-Trans z aparatów takich jak Fujifilm X-Pro1, X-M1, X-E2,
X-T10 i X-T1 to była klasa sama w sobie, z
którą mało która matryca APS-C/DX mogła
rywalizować, to pierwsza matryca X-Trans o
rozdzielczości 24 milionów pikseli, którą
zobaczyliśmy po raz pierwszy w modelu X-Pro2, miała problem z nagrzewaniem się
od elektroniki. W efekcie na dłuższych czasach ekspozycji widać było zaświetlenie le78

zastosowano matrycę X-Trans klasy 24
Mpix. Pierwsza rzecz jaką zrobiłem, gdy
dostałem go w ręce to obrazek typu dark.
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W przypadku plików JPEG, nawet użycie
czułości na poziomie ISO 3200-6400 nie
sprawiało żadnych problemów. Zastosowanie wywoływanych neutralnym oprogramowaniem RAW-ów pokazało, że firma

Fujifilm odrobiła pracę domową i problem
z X-Pro2 został wyraźnie zmniejszony
W przypadku zórz polarnych najczęściej
używane czułości to zakres ISO 800-3200,
a czasy ekspozycji są na poziomie 5-30 se-
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kund i zależą od jasności i dynamiki zjawiska. Przy tych parametrach jakość obrazu
dawana przez X-T2 jest znakomita, co powoduje, że aparat ten bardzo dobrze nadaje się do nocnych zdjęć.
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Zarówno w przypadku zórz polarnych
jak i krajobrazów, nieodzownym wydaje się
być obiektyw ultraszerokokątny. W systemie Fujifilm X taki obiektyw znajdziemy i
jest nim Fujinon XF 10-24 mm f/4R OIS. Kolejnym instrumentem jaki ze sobą zabrałem
był teleobiektyw Fujinon XF 50-140 mm
f/2.8 R LM OIS WR. Zestaw uzupełniły dwa

filtry o średnicy 72 mm: polar Marumi DHG
Super Circular P.L.D oraz filtr szary Hoya
PRO ND1000.
Na Lofoty przylatujemy około godziny
17:30. Ponieważ czeka nas jeszcze wypożyczenie samochodów i 250 kilometrów
jazdy krętymi drogami, na miejsce, czyli do
małej miejscowości Ballstad położonej na
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wyspie Vestvĺgřya, docieramy zwykle około godziny 22. Tym razem jednak sytuacja
wyglądała inaczej. Wyspy archipelagu Lofotów są połączone albo wąskimi mostami
albo długimi tunelami (najdłuższy ma ponad 6 km długości). W połowie naszej trasy, przed jednym z takich tuneli, napotkaliśmy zamknięty szlaban i sześć stojących
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przed nim samochodów. Po 20 minutach
czekania nic się nie zmieniło, oprócz tego
że za nami ustawiło się kilka kolejnych aut.
Tymczasem zrobiło się ciemno, a na
wciąż rozjaśnionym łuną zachodzącego

słońca niebie zaczęliśmy dopatrywać się
pierwszych znaków wysokiej aktywności
zorzowej. Bez wahania poprosiliśmy kierowców stojących za nami samochodów o
wyłączenie świateł, wyjęliśmy z bagażu
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aparaty, obiektywy oraz statywy i rozpoczęliśmy fotografowanie. Mieliśmy duże szczęście, bo wjazd do zablokowanego
szlabanem tunelu był położony tuż obok
urokliwej zatoczki. Wystarczyło zejść z dro-
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gi kilka-kilkanaście metrów w dół, po dość
stromym zboczu, by znaleźć się praktycznie nad małym fiordem z pięknym widokiem na całą zachodnią, północną i
północno-wschodnią część horyzontu.
Wystawienie aparatów i rozpoczęcie fotografowania było doskonałym pomysłem.

Po pierwsze, szlaban pozostawał zamknięty przez w sumie prawie dwie godziny więc
doskonale wykorzystaliśmy ten czas. Po
drugie i ważniejsze, spektakl zafundowany
na niebie przez naturę oszałamiał swoją intensywnością i dynamiką. Gołym okiem było widać nie tylko zielony kolor, ale także
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czerwienie i fiolety, a zorza zmieniała swoje kształty i intensywność z sekundy na sekundę. Kilka zdjęć, które udało mi się
wykonać tego wieczora zaprezentowanych
jest poniżej. Na jednym ze zdjęć szczęście
miałem podwójne, bo oprócz pięknej zorzy
załapał się jeszcze całkiem jasny meteor.
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Jak widać, zestaw Fujifilm X-T2 plus Fujinon 10-24 mm spisał się znakomicie.
Opóźnienie związane z korkiem przed
tunelem (słowo korek na Lofotach ma inne

znaczenie niż w dużym mieście, bo przez
dwie godziny stania zebrało się w sumie 2030 samochodów) spowodowało, że do naszej willi w Ballstad dojechaliśmy przed 1
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w nocy. Mój brat Robert zajął się przygotowywaniem kolacji dla całej grupy, a ja zabrałem ją w najbliższą okolicę aby dalej
fotografować zorze. W międzyczasie ich in-
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tensywność osłabła. We wszystkim można
jednak znaleźć zalety. Po pierwsze, można
było przetestować aparat na wyższych czułościach i dłuższych czasach ekspozycji. Po
drugie, takie warunki i parametry pozwalają lepiej doświetlić krajobraz na pierwszym
planie, przez to zdjęcia wyglądają ładnie
nie tylko dzięki zorzom rozpościerającym
się na niebie.
Około godziny 2 w nocy, zmęczeni podróżą i usatysfakcjonowani uspakajającym
się już spektaklem na niebie położyliśmy się
spać. Czekał nas przecież jeszcze cały tydzień niesamowitych atrakcji.
Następny dzień to środa i obowiązkowa
wycieczka do Muzeum Wikingów w Borg,
poprzedzona wizytą na plaży Ustad, będącej ulubionym miejscem surferów i kajakarzy
podbiegunowych.
Wycieczka
obowiązkowa, bo Lofoty po sezonie rządzą
się swoimi prawami, w których kluczowym
jest prawo do odpoczynku. Przez to, wspomniane muzeum jest czynne każdego tygodnia przez całe sześć godzin: równo trzy
godziny w środę i znów równo trzy godziny w sobotę.
Przed tunelem, który prowadzi do
Unstad rozpościera się widok, który zawsze

mnie urzeka i który jest okazją do wykonania ładnych zdjęć krajobrazowych nie szerokim kątem, ale teleobiektywem. W ruch
poszedł więc Fujinon 50-140 mm f/2.8.
Tego wieczora czekał nas jeszcze zachód słońca na plaży w Eggum. Niestety
niebo zachmurzyło się zupełnie i ta wycieczka udała się głównie pod względem
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turystycznym, a znacznie mniej pod względem fotograficznym.
Trochę więcej szczęścia mieliśmy następnego dnia, gdy po południu wybraliśmy
się na plaże Vik, Haukland i Uttakleiv. Ta
ostatnia to moje ulubione miejsce na Loftach i nie wybaczyłbym sobie, gdybym tam
nie wykonał kilku satysfakcjonujących mnie
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zdjęć. Choć pogoda nie zachwycała, przez
chwilę przez chmury przebiło się słońce i
udało się uchwycić kilka jego ciepłych promieni oświetlających plaże i otaczające ją
góry.

Następny dzień spędziliśmy na wyprawie
w kierunku najwęższego fiordu w Norwegii i
położonej na nim uroczej miejscowości Nusfjord. Niedaleko od niej znajdują się kolejne
dwie piękne plaże. Pierwsza z nich to piasz-
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czysta i przypominająca plaże nad Bałtykiem
Ramberg, a druga to skalista Vikten, gdzie dodatkową atrakcją jest mała huta szkła.
Chmur znów było sporo, momentami padał nawet ulewny deszcz. Na Lofotach jed-
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nak pogoda zmienia się bardzo szybko i
często pomiędzy grubymi chmurami pojawiały się fragmenty niebieskiego nieba,
przez które przebijało się słońce. To stwarzało warunki do robienia całkiem udanych
zdjęć.

Na Vikten nie omieszkałem pobawić się
trybem panoramy, który oferuje Fujifilm X-T2. Szerokie i bogate w urozmaicony krajobraz plaże na Lofotach są wręcz
stworzone do tego by fotografować je przy
pomocy tego trybu, bo często nawet obiek-

87

tyw ultraszerokokątny nie pozwoli na
uchwycenie całego imponującego widoku,
jaki rozpościera się przed nami.
Na Lofotach nie brakuje małych wodospadów. Skaliste szczyty są często smagane
deszczem, a nadmiar wody spływa z nich
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do okolicznych fiordów. Jeden z największych wodospadów znajduje się blisko drogi prowadzącej z Nusfjord do Ramberg i jest
obowiązkowym punktem naszej wycieczki.
W ruch zawsze idzie filtr ND, dzięki któremu możemy wydłużyć czas ekspozycji i
rozmyć wodę.
Szybko zmieniająca się pogoda na Lofotach, połączona z intensywnymi opadami
deszczu, których podczas tego pobytu nie
brakowało, to idealne warunki do powstawania pięknych tęcz. Tak intensywnych zjawisk
tego typu dawno nie miałem okazji obserwować. Oferujący kąt widzenia aż 110 stopni
Fujinon 10-24 mm pozwalał uwieczniać na
jednym zdjęciu nie tylko jedną tęczę, ale także podwójną wersję tego zjawiska.

Przedostatni dzień naszego pobytu był
pogodny i w jego trakcie zaplanowaliśmy
wycieczkę do ostatniej miejscowości na Lofotach o nazwie Ĺ. To ponad 70-kilometrowa trasa pełna przystanków w pięknych
punktach widokowych i miejscowościach
takich jak Hamnoy czy Reine.
Podczas drogi powrotnej, ponieważ pogoda cały czas dopisywała, zdecydowaliśmy się odbić od głównej trasy i znów
odwiedzić plażę w Vikten, by tym razem
zobaczyć zachód słońca w znacznie lepszych warunkach atmosferycznych. Na powrót i kolację nie zostało dużo czasu, bo
bezchmurne niebo obiecywało wyprawę na
kolejne fotografowanie zórz polarnych.
Zgodnie z oczekiwaniami, naszej ostat-
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niej nocy na Lofotach pogoda dopisała. Dodatkowo była ona na tyle stabilna, że wybraliśmy się na naszą ulubioną groblę w
Ballstad, gdzie fotografujący odcięci są od

świateł miejskich, a duża liczba zatoczek i
małych fiordów pozwala na karkołomną,
nocną wspinaczkę i szukanie ciekawych
kadrów z zorzą w tle. Aktywność zorzowa
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nie była tak wysoka jak pierwszej nocy, ale
jak już wspominaliśmy ma to swoje zalety.
Wysokie czułości w X-T2 są na tyle dobre,
że pozwalają fotografowi poszaleć i uży-
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wać dłuższych czasów ekspozycji bez zbytniej degradacji jakości obrazu. Kilka kadrów wykonanych tej nocy prezentujemy
poniżej.

Ostatni dzień został zaplanowany na
drogę powrotną. Choć samolot mieliśmy
dopiero o godzinie 18, z Ballstad wyjechaliśmy o 9 rano, tak aby zatrzymywać się w
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wielu punktach widokowych i odbić z
głównej trasy aby zwiedzić Wenecję Lofotów czyli urokliwe miasteczko Henningsvćr. Obowiązkowym punktem programu
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był też punkt widokowy przy najwyższym
szczycie Lofotów o nazwie Higravstinden
wznoszącym się na wysokość aż 1146 metrów. Stał się on kolejną okazją do wypró-

bowania udanego trybu panoramy w Fujifilm X-T2.
Podsumowując, pomimo niezbyt sprzyjającej pogody i dużej liczby pochmurnych
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dni z kiepskim światłem, z tegorocznych
Lofotów udało mi się przywieźć sporo udanych ujęć. Nie mam wątpliwości, że to po
części zasługa zestawu sprzętu Fujifilm, któ-
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ry towarzyszył mi na tej wyprawie. Nie mogę doczekać się kiedy w systemie Fujifilm X
pojawi się jeszcze obiektyw ultraszerokokątny o lepszym świetle. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, żeby zaoferować
klientom obiektyw zmiennoogniskowy o
podobnym zakresie co Fujinon 10-24 mm
ale ze światłem f/2.8. Nie pogniewałbym się
także na stałkę o polu widzenia na poziomie 100 stopni ze światłem f/1.8-2.0. Z takim sprzętem zdjęcia zórz byłyby jeszcze
bardziej imponujące. System Fujifilm rozwija się szybko i nie mam wątpliwości, że
takie obiektywy pojawią się w nim w niedalekiej przyszłości.
Arkadiusz Olech
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Wakacyjny konkurs Nuras.info
Nuras.info 8/2018

Główna nagroda - SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ - już czeka w redakcji na ZWYCIĘZCĘ!
Do wygrania są również latarki nurkowe, lusterka oraz inne cenne nagrody.
Jak ją zdobyć?

Wystarczy opisać swoje najwspanialsze nurkowanie, podzielić się podwodnymi emocjami i wrażeniami z głębin, które okazały
się czarujące, zaskakujące, przerażające, a z pewnością warte tego, by tam powrócić.

Jak powinien wyglądać konkursowy artykuł?

Prasa cyfrowa nie zna ograniczeń, więc tekst może zawierać dowolną ilość znaków, nie mniejszą jednak niż 1000 słów. Koniecznie
dołącz dobrej jakości fotograﬁe, które nie tylko podniosą walory tekstu, ale również przybliżą Cię do NAGRODY GŁÓWNEJ. Możesz
dołączyć także ﬁlm!

Gdzie i w jakim terminie należy przesłać artykuł?

Konkurs trwa przez całe wakacje, więc relacje można wysyłać najpóźniej do 15 października 2018.
Komplet materiałów prześlij przez naszą stronę: h6p://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8
W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@nuras.info

Czy wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach NURAS.INFO?

Na łamach Magazynu zamieścimy wszystkie prace konkursowe zaakceptowane przez Grono Redakcyjne.

W jaki sposób zostanie wyłoniony ZWYCIĘZCA?

Spośród wszystkich opublikowanych na łamach Nuras.info artykułów GŁÓWNĄ NAGRODĘ otrzyma autor najciekawszej relacji
wybranej przez Redakcję i Współpracowników Magazynu, przy czym za najlepszą pracę konkursową niekoniecznie zostanie
uznane najbardziej egzotyczne nurkowanie. Równie istotny jest sposób przedstawienia, lekkie pióro i efektowne fotograﬁe.

Kiedy zostanie ogłoszony wynik?

SPORTOWA KAMERA 4K Z OBUDOWĄ powędruje do ZWYCIĘZCY najpóźniej 30 października 2018.
Przewidziane są również drobne upominki dla autorów kolejnych pięciu najlepszych tekstów.
93

Nuras.info 8/2018

Niezwykły Festiwal Rzeźb Piaskowych
w Szczecinie
Trzysta ton piasku i sześć niezwykle imponujących, sięgających nawet
do trzech i pół metra wysokości
rzeźb stanęło w Szczecinie. Wszystko to z okazji z niezwykłego eventu
pt: „Festiwal Rzeźb Piaskowych –
Legendy Szczecina.
Jest to druga odsłona wydarzenia, które
organizowano również rok temu. Wtedy
można było podziwiać piaskowe rzeźby
podczas Zlotu Wielkich Żaglowców. Festiwal był udostępniony w terminie od 1 do
24 czerwca. Głównym zamierzeniem wydarzenia było przedstawienie rzeźb piaskowych wykonanych przez sześcioro
artystów, którzy wykorzystując niesamowity talent, za pomocą narzędzi i własnych
rąk, stworzyli coś niezwykłego. Tym razem
tematyką były wybrane szczecińskie legendy. Organizatorami Festiwalu Rzeźb Piasko94
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wych – Legendy Szczecina jest Szczecińska
Agencja Artystyczna. Partnerem wydarzenia
została spółka Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych, firma z ponad 50-let-
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nią tradycją i największy producent kruszyw na Pomorzu Zachodnim, dostarczający piaski i żwiry na potrzeby budownictwa
i drogownictwa. Samo tworzenie rzeźb by-

ło procesem spektakularnym. Jego efekty
okazały się niesamowite. Takie eventy pozwalają zwiedzającym poznać nie tylko
materiał, w którym pracują artyści, ale rów-
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nież techniki tworzenia. W trakcie powstawania rzeźb możliwy był kontakt z twórcą.
Zadając pytania artystom, zwiedzający mieli okazję sięgnięcia do tajników sztuki. Te-
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gorocznymi bohaterami piaskowych arcydzieł byli: Sydonia von Borck, Sedina, pomorski Gryf, Skarbek z Jeziora Szmaragdowego, Baszta Siedmiu Płaszczy i platan Mateusz. Jest to kolejne wydarzenie, które swój
początek miało za granicą, po zawitaniu do
nas wywołało pozytywne otwarcie wśród
entuzjastów tego rodzaju sztuki i nie tylko.
Natalia Kasowska
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Święto Drawy po raz trzeci
Miniona sobota była czwartym
dniem obchodów „Święta Drawy”,
podczas którego nie zabrakło stoiska
„Jeziora Tajemnic”.
Była to już trzecia edycja wydarzenia,
tradycyjnie odbywającego się podczas
ostatniego weekendu lipca w Złocieńcu. To
szczególny czas dla mieszkańców miasta i
gminy, dla osób goszczących na terenie Pojezierza Drawskiego oraz dla wszystkich innych zainteresowanych wydarzeniem. To
czas dobrej zabawy, radości, spotkań i integracji lokalnego środowiska, jak również
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możliwość zaprezentowania złocienieckiego potencjału twórczego i miejscowych inicjatyw społeczno-kulturalnych. Święto
Drawy stanowi też doskonałą okazję do
podkreślenia i promowania walorów środowiska naturalnego. Nie brakuje tu jarmarku
rękodzieła lokalnych twórców, barwnego

korowodu mieszkańców i gości, a także
wieczornych koncertów plenerowych oraz
szeregu atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Pomimo upału dopisali zarówno wystawcy, jak i goście. Dużym zainteresowaniem
wśród odwiedzających jarmark cieszył się
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
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w Drawsku Pomorskim konkurs wiedzy o
Akcji „Jezioro Tajemnic”. Uczestnicy chętnie słuchali o zagadkach jeziora, a przy
okazji mogli wylosować ciekawe nagrody.
Zarząd Powiatu Drawskiego wsparł organizację imprezy kwotą 5000 zł.
Nie było to oczywiście jedyne wydarzenie tego dnia. Od samego rana na złocienieckim deptaku, jak grzyby po deszczu
rosły kolorowe stoiska z różnymi atrakcjami.
Lokalni przedsiębiorcy i miejscowi artyści
prezentowali swoje dzieła i produkty. Wśród
bogatej oferty można było odnaleźć wyroby
z gliny, tkane na krosnach gobeliny, obrazy,
maskotki, poduszeczki i wiele innych. Największym powodzeniem cieszyły się jednak
stoiska gastronomiczne. Można było spróbować sałatki z wędzonym pstrągiem, oryginalnego smalcu z uklei oraz prawdziwej
wojskowej grochówki, którą serwowali żołnierze z 2 Brygady Zmechanizowanej.
Jarmark uświetniły występy lokalnych zespołów muzycznych, takich jak „Darskowiacy” oraz aktora i piosenkarza Lecha
Dyblika. Dla najmłodszych uczestników
przygotowano między innymi dmuchane
zamki, watę cukrowa oraz hit tego lata –
spiralne frytki.
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Jarmark był doskonałą okazją do zaprezentowania swoich wyrobów przez regionalnych artystów i przedsiębiorców, był to
również czas dobrej zabawy, radości, spotkań i integracji lokalnego środowiska.
W Internecie można znaleźć bardzo szeroką ofertę organizacji spływów rzeką Drawą, po której pływał sam Karol Wojtyła –
późniejszy Papież. To również ulubiona rzeka podróżnika Aleksandra Doby. Polecamy!
FILM: www.facebook.com/www.wojciechwojcik/videos/1129121033911051/

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania
zdjęć z symbolami Akcji „Jezioro Tajemnic”. Pokażcie, dokąd zawędrowało to
przedsięwzięcie. Po Londynie, Bad Schwartau, Rzymie, Warszawie i Liverpoolu, przyszła kolej na Karpacz i Prowansję.

Jezioro Tajemnic
w lawendowym plenerze
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We francuskich plenerach, przy pomocy
koszulki i czapki z logo, Akcję promował
mieszkaniec gminy Drawsko Pomorskie Paweł Wolański, prywatnie miłośnik fotografii.
Razem z rodziną – żoną Małgorzatą, synami Gracjanem i Krzysiem robili to także w
Karpaczu.
Wszyscy, którzy będą chcieli opublikować u nas swoje zdjęcie i otrzymać Certyfi-
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kat uczestnictwa w Akcji JT, powinni przesłać fotografię poprzez specjalny formularz:
http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/
(w przypadku większej liczby zdjęć prosimy o przesyłanie ich pojedynczo). Są tam
odpowiednie formuły zgód, których trzeba
udzielić.
Dziękujemy za te fotografie. Prosimy
Czytelników o więcej!

Zagadka w kratkę

O tym, że na własnym podwórku można
natknąć się na ciekawe znalezisko o historycznej wartości przekonał się niedawno
mieszkaniec Drawska Pomorskiego.
– Odkąd pamiętam ona tu leży – opowiada Andrzej Polak. – Była tu już przed wojną, zarośnięta trawą.
O sprawie poinformował Ekipę „Jeziora
Tajemnic” Wiesław Piotrowski, Ambasador
Akcji „JT”. Pan Andrzej, były marynarz, pokazał mu metalową kratę, która spoczywa-

Kratownica okazała sie dość stara

ła pod stojącą na zewnątrz domu pompą.
Rozpoznał w niej greting, specjalną okrętową kratownicę.
– Skąd taka kratownica w Drawsku Pomorskim? Może w tym domu mieszkał kiedyś marynarz? – zastanawia się Andrzej
Polak.
Po bliższych oględzinach okazało się, że
przedmiot jest produkcji niemieckiej. Po
oczyszczeniu ujawniła się tabliczka z nazwą firmy. Firma istnieje do dziś w Berlinie.
Co ciekawe, choć kratownica wystawiona
była na działanie wody i czynników naturalnych, zachowała się bardzo dobrze. Nie
ma nawet śladów rdzy…

Rabliczka z nazwą firmy

103

Nuras.info 8/2018

Tajemnica 76 metra – IX misja
Jeziora Tajemnic
Najważniejszym odkryciem tej misji
okazało się potwierdzenie przez nurków
głębokości jeziora Drawsko – powyżej 85
metrów. To niespodzianka, która skróciła
czas nurkowania. W promieniu 50 metrów
jest kilka obiektów. Explorersi dotarli tylko
do jednego z nich. Nie był to poszukiwany
„U-Boot”.

Pisze Dariusz de Lorm, Szkoła Nurkowania ANDAtek: Przygotowania do IX misji
rozpoczęły się w piątek 17.08.2018. Jeszcze
wieczorem zostały zwodowane trzy łodzie
wyposażone w sonary. Na akcję początkowo zapowiedziały się 42 osoby, jednak
szybko okazało się, że na pomoc w odkryciu „Tajemnicy 76 metra” przybyło 58 osób.
Prócz osób pomagających w przedsięwzięciu było jeszcze mnóstwo obserwatorów nie
związanych bezpośrednio z Akcją JT.
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W sobotę rano, po śniadaniu, wyruszyliśmy łodziami w kierunku prawdopodobnie
najgłębszego miejsca jeziora Drawsko, a
dokładnie w punkt, gdzie rok wcześniej sonar zarejestrował jakiś obiekt na głębokości
76 metrów. Ów obiekt wymiarami i kształtem przypominał legendarnego mini U-Boota, którego od trzech lat poszukiwaliśmy w
otchłani jeziora.
Wspólnie z członkami z S.H.K. „Tempelburg”, ekipą miesięcznika „Odkrywca”,
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grupą „GEMO”, harcerzami ze stanicy
„Uraz” i prywatnymi osobami skanowaliśmy dno jeziora przez całą sobotę, niedzielę i poniedziałek. We wtorek oznaczyliśmy
bojką najgłębsze miejsce jeziora (sonary
wskazywały głębokość ponad 80 metrów).
Rzucony przez nas „prosiak” spadł idealnie

w najgłębsze miejsce, które wskazywał sonar, a po namiarach bojki przywiązanej do
kotwicy wiedzieliśmy, że interesujące nas
miejsca są w promieniu 50 metrów od zamarkowanego punktu.
Wieczorem we wtorek rozpoczęliśmy
przygotowania sprzętu nurkowego do za-

planowanego na środę nurkowania. W tym
dniu omówiliśmy też szczegóły całego zdarzenia. Pogoda do wtorku była wspaniała,
ale prognoza na środę nie była obiecująca.
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Środa, jak zapowiadały portale pogodowe, przywitała nas chmurami i sporą falą na
jeziorze. Po krótkiej odprawie stwierdziliśmy, że akcja „Tajemnicy 76 metra” zostanie przesunięta na czwartek, a w środę
zanurkowaliśmy na innych pozycjach zanotowanych na sonarach. Na wtorek wybraliśmy zatokę Kluczewską, gdzie rok
wcześniej sonar pokazał wraki kilku łodzi.
Nie będę rozpisywał się na temat nurkowania w środę, bo powstał z tego ciekawy film
i będzie można go obejrzeć na stronie
www.jeziorotajemnic.pl. Po powrocie do
bazy, jak zwykle, omówiliśmy nurkowania
i oczywiście rozpoczęliśmy przygotowania
do nurkowania w głębię na 76 metrów.
Decyzja o przełożeniu nurkowania była
słuszna, jeszcze w środę około godz. 12
rozpętała się niezła wichura, a woda z nieba lała się jak z wiadra. Za to czwartek okazał się słoneczny i bezwietrzny. Na wodę
wyruszyliśmy zgodnie z planem o godz.
11:00, do pozycji dopłynęliśmy tuż przed
12:00. Przygotowania nurków do zejść w
otchłań jeziora można było oglądać na żywo na fanpage strony ANDAtek. Relacja na
żywo prowadzona była do momentu zniknięcia nurków pod wodą i oczywiście tuż

przed ich wynurzeniem się z wody (po prawie dwóch godzinach). W transmisji można
było posłuchać o sukcesie akcji. Jak się okazało, w miejscu gdzie osiadł „prosiak” nurkowie zanotowali na komputerach
głębokość 85,5 i 84,6 metra (pierwszy sukces!).
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Niestety taka głębokość skróciła czas
denny nurkowania z 25 do 15 minut. Oczywiście nurkom udało się dopłynąć do interesującej nas pozycji, czyli „cygara”.
Okazało się, że na pozycji, którą wskazał
sonar na dnie jeziora znajdowała się kłoda
drzewa (drugi sukces). Przy powrocie do
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opustówki nurkowie natknęli się na ciekawy obiekt, który po wydobyciu z wody okazał się destruktem niemieckiego karabinu
Mauser (trzeci sukces). Ze względu na głębokość nurkowie nie byli w stanie sprawdzić dwóch pozostałych pozycji.
Z IX akcji JT powstało kilka ciekawych relacji filmowych, zapraszam na stronę fan-

page „Jezioro tajemnic”, gdzie można zapoznać się z przeżyciami nurków i osób
wspierających całą akcję.
Nie wymieniam z imienia każdej osoby,
która wspierała nas osobiście w tej akcji, bo
część osób sobie tego nie życzyła. Bardzo
wszystkim dziękuję za pomoc i dobre słowa podczas tej i wielu innych, wcześniej-

szych akcji. Podziękowania należą się też
sponsorom, firmie GRALmarine za użyczenie sprzętu oświetleniowego i kamer, firmie
E.C.N. Systemy Nurkowe – „BARE” za
sprzęt nurkowy, w który nas wyposażyła
oraz miesięcznikowi „Odkrywca” za wsparcie fizyczne, merytoryczne i finansowe.
Dziękuję osobom prywatnym, które wsparły nas swoimi łodziami i jachtami silniko107
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wymi. Oczywiście cała akcja nie odbyłaby
się, gdyby nie zaangażowanie Starosty
Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oraz
pracowników Starostwa Powiatowego w
Drawsku Pomorskim.
Mimo że nie udało się w tej akcji potwierdzić obecności mini U-Boota na dnie
jeziora Drawsko, nie zamierzamy się poddać. Wkrótce kolejne akcje. Zapraszamy!
Darek de Lorm
Fot. ANDAtek

Po gadżety do Sławogrodu
„Sławogród” to jedyne miejsce w Czaplinku, gdzie można nabyć gadżety związane z Akcją „Jezioro Tajemnic”.
Niedawno, w trakcie trwania Misji na
głębi jeziora Drawsko, Starosta Stanisław
Kuczyński miał okazję pogratulować dobrych pomysłów współwłaścicielce „Sławogrodu” Annie Adamczyk. To właśnie tam,
w rekonstrukcji warowni wczesnośredniowiecznej, znajduje się Centrum Informacji o
Akcji Jezioro Tajemnic.
Współwłaściciel tego interesującego
miejsca, Michał Uliński, zapowiada też
stworzenie repliki Komandorii Templariu108
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szy, która kiedyś działała w Czaplinku. Jak
wiadomo, miasto do 1945 r. nazywało się
Tempelburg, ponieważ założone zostało
właśnie przez rycerzy tego tajemniczego
zakonu.
Otwarcie „Centrum” odbyło się w ramach „I Pikniku Naukowego – Jezioro Tajemnic”. Centrum znajduje się w Czaplinku, w obrębie „Sławogrodu”. Dostępne są

tam wszelkie informacje o „Jeziorze Tajemnic”. Można obejrzeć specjalny film, a do
dyspozycji są wykwalifikowani przewodnicy, którzy służą informacją. Na miejscu można oczywiście zaopatrzyć się w gadżety z
unikalnym logo Akcji.

„Sławogród” jest aktywnym partnerem
Akcji „Jezioro Tajemnic” i jednym ze sponsorów nagrody głównej za „U-Boota” z jeziora Drawsko, wynoszącej obecnie aż 105
000 zł! http://www.slawogrod.eu/cms/
Przypominamy, że logo Akcji dostępne
jest za darmo, po wypełnieniu prostego
wniosku znajdującego się na stronie internetowej tego projektu ( http://jeziorotajemnic.pl/pobierz-logo/). Można z niego
swobodnie i bez opłat korzystać do celów
biznesowych, w tym do oznaczania różnego rodzaju produktów. Gadżety związane
z „Jeziorem Tajemnic” można obecnie kupić także w firmie „Emen” w Drawsku Pomorskim, która również jest jednym ze
sponsorów nagrody głównej w Akcji.
Rozmowa z Michałem Ulińskim:
www.facebook.com

Dadzą nura!
XLVI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz XVIII
Memoriał Fotografii Podwodnej im. Jerzego
Macke – pod Patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego.
Czaplinek 21-23 września 2018 roku.
www.facebook.com/
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W tym roku, po raz pierwszy w historii,
Klub Płetwonurków Mares z Koszalina oraz
Stowarzyszenie Spearfishing Poland połą-

czą swoje siły. Stanie się to na XLVI Mistrzostwach Polski w Łowiectwie Podwodnym
oraz XVIII Memoriale Fotografii Podwodnej
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im. Jerzego Macke, które w bieżącym roku
przeniesione zostały na wrzesień.
Mistrzostwa te będą ostatnimi zawodami
w tym roku, w związku z czym to właśnie
na nich zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik tego sezonu – zdobywca prestiżowej nagrody – Super Pucharu Łowcy
Podwodnego 2018.
Bazą noclegową tegorocznych zawodów
będzie ośrodek Wypoczynkowy OMEGA w
CZAPLINKU – http://www.omega-wypoczynek.pl.
Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do przedstawiciela głównego Organizatora: Mariana Kurtiaka,
tel. 605 351 574,
email: marian[małpa]kurtiak.pl

