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Od Redakcji
Połowa wakacji już za nami, ale sierpień, dla niektórych również wrzesień, wciąż daje szansę i kusi niezwykłymi wyzwaniami, przygodami, wyprawami… Natura figlarnie puściła do nas oko, serwując tropikalne klimaty w naszej niezbyt upalnej szerokości geograficznej. W związku z tym wielu z Was może
mieć chwilowy problem z lekturą najnowszego numeru. Prawdopodobnie, tak jak my, wychodzicie
na ląd tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie macie wyboru – brak czynnika oddechowego, brak pokarmu, ewentualnie zbiorowy protest współtowarzyszy życia. Doskonale rozumiemy, że nie ma to jak
nieziemska cisza i orzeźwiający chłód zwłaszcza naszych rodzimych zbiorników, prawda?
Aby nie stawiać Was przed wyjątkowo trudnym dylematem – pogrążyć się w lekturze Nuras. info
czy się zanurzyć a potem podzielić się wrażeniami i fotografiami na naszych łamach – wakacyjne numery proponujemy w wersji light. Redakcja i całe grono naszych współpracowników również dało się
ponieść narastającej potrzebie zdobywania kolejnych stopni podwodnego wtajemniczenia, odkrywania
nowych zbiorników i odwiedzania tych ulubionych.
Aktualnie zbieramy siły i nieustannie zdobywamy kolejne doświadczenia, by już od września zaskoczyć Was nowymi pomysłami oraz rozszerzoną tematyką. Czekamy również na uwagi i wskazówki naszych Czytelników. Wasze opinie są dla nas najlepszym wyznacznikiem, czy podążamy w dobrym
kierunku. Zapraszamy do lektury, może zdążycie zanim ponownie ukryjecie się przed światem po drugiej stronie lustra.
Redakcja
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Mój Hvar…
dziennik z podroży
Dziennik (diariusz, dyariusz) – gatunek autobiograficzny, zapiski bieżące,
sporządzane dla potrzeb własnych lub w charakterze twórczości literackiej
(publikowanej na bieżąco lub później w postaci zbiorczej). Składa się z codziennych wpisów, które mogą być opatrzone datą i informacją o miejscu
powstania. Termin „dziennik” wywodzi się od łacińskiego wyrazu diarium,
oznaczającego początkowo codzienne porcje pokarmu, rozdawane np. żołnierzom. Później słowo to zaczęło oznaczać również zapiski codzienne.
Wrocław, 5 maja, za oknem chlapa, leje
deszcz, chłodno. Spotykamy się u nas w Centrum. Oglądając zdjęcia z nurkowań, planujemy kolejne wyjazdy. Rozmawiamy
o planach szkoleniowo-nurkowych na zbliżające się lato. Pada hasło „wyjazd do Chorwacji”. Pod względem klimatu kontynentalna część Chorwacji jest podobna do Polski,
natomiast na wybrzeżu panuje klimat typo-

wo śródziemnomorski. Latem temperatura w
dzień waha się od 27 do 38OC, w nocy nieznacznie spada. Wiele osób uważa przełom
lata i jesieni za najpiękniejszy okres na chorwackim wybrzeżu. Słońce już nie dokucza,
a ciągle jest ciepło, ciepła jest także jeszcze
woda w morzu. Więc – koniec sierpnia.
Wrocław, 15 maja, dzisiaj pięknie za
oknem. Wydłużające się czekanie urozma4

icam sobie przeglądaniem przewodnika. Notuję najważniejsze ciekawe miejsca Chorwacji.
1. Plitwickie Jezera – kaskady rzeki Korany, pełne krystalicznie czystej wody, tworzą przepiękne widoki;
2. Wodospady rzeki Krka – główną atrakcję stanowi siedem malowniczych wodospadów o łącznej wysokości ponad 45 m;
3. Park Narodowy Kornaty – największą
atrakcją są klify znajdujące się w szeregu
wysp należących do Kornatów Dolnych;
4. Split – historia Splitu zaczęła się za panowania cesarza Dioklecjana, który około
roku 300 n. e. wzniósł tu warowny pałac,
pełniący rolę letniej rezydencji;
5. Riwiera Makarska – jeden z najpiękniejszych zakątków Chorwacji, gdzie wyso-
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kie góry schodzą niemal do samego morza.
Ciągnie się na odcinku około 60 km. Na całej długości występuje ciąg żwirowych plaż,
miejscami przechodzących w drobny piasek;
6. Wyspa Brac – chorwacka górzysta wyspa przybrzeżna na Adriatyku, należąca do
środkowej Dalmacji;
7. Wyspa Istria – między Zatoką Triesteńską oraz Kvarnerską położony jest kawałek
lądu, otulony błękitnymi wodami Adriatyku
– smak morza, słońca i wina;
8. Wyspa Hvar – Hvar przez wiele osób
uważany jest za najpiękniejszą spośród ponad tysiąca chorwackich wysp, a miesięcznik Traveler zaliczył ją do dziesięciu
najpiękniejszych wysp świata;
9. Wyspa Vis – dziewiąta co do wielkości
chorwacka wyspa na Adriatyku, położona na południowy zachód od wyspy Hvar.
Na spotkaniu godzinę później wszyscy
zadecydowali – Hvar.
Wrocław, 15 czerwca – lato wkroczyło
całą szerokością błękitnego nieba. Plan wyjazdu nabiera szczegółów. Wyjazd naszym
busem i innymi samochodami na koniec
sierpnia, trasa wiedzie poprzez Czechy, Austrię, Słowację, w Splicie na prom.

Wrocław, 12 lipca – upał daje się we
znaki. Konkretyzuje się plan nurkowy. Wody wokół Hvaru cechuje bardzo dobra
przejrzystość i bogactwo podwodnego życia. Na każdym nurkowaniu spotyka się
przedstawicieli większości śródziemnomorskich zwierząt morskich, poczynając od gąbek, koralowców, ślimaków, skorupiaków,

5

szkarłupni a na wielu gatunkach ryb kończąc. Głębokości do 30-50 m. Miejsce otoczone jest przez niezwykle ciekawe formy
skalne z interesującą rzeźbą. Plan będzie
obejmował zakończenie kursów zaawansowanych AOWD oraz specjalizacji – w tym
fotografii podwodnej i przyrodniczej.
Wrocław, 20 sierpnia – ciepło, krótkie
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i obfite opady deszczu. Gotowi do wyjazdu. Ruszamy późnym popołudniem.
Brno, 20 sierpnia – piękna księżycowa
noc. Pierwsza zmiana kierowcy.
Wiedeń, 21 sierpnia – kawa na stacji BP.
Maribor, 21 sierpnia – przelotny deszcz,
druga zmiana przy kierownicy.
Zagrzeb, 21 sierpnia – już świta. Jedziemy dalej, mijamy zjazd na Karlovac, Park
Narodowy Plitvickie Jeziora, Sibenik.
Split, 21 sierpnia – właśnie… odpłynął
nasz prom. Kawa, śniadanie i zwiedzanie
pałacu Dioklecjana. Pozostałości pałacu są
do dziś jedną z największych atrakcji miasta.
Brać/Solta – wąski przesmyk, Adriatyk 21
sierpnia – płyniemy promem, wygrzewamy
się na pokładzie.
Hvar, Stari Grad, 21 sierpnia – jesteśmy
na wyspie. Jedziemy uroczą drogą z cudownymi widokami. Tunelem skracającym
i ułatwiającym podroż – mijając Zarace,
Milną – docieramy do szczytu wzgórza,
z którego widzimy perłę śródziemnomorskiej architektury – Hvar. Miejscowości dodaje uroku widoczny przed nami, oddzielony kilkusetmetrowym pasem morza, malowniczy archipelag niezamieszkałych

Wysp Piekielnych. Będzie on celem codziennych nurkowych ekspedycji. Liczne
uprawy lawendy, lasy piniowe i bujna śródziemnomorska roślinność sprawiają, że wyspa wprost odurza swym zapachem.
Hvar, 21 sierpnia, ciepło, flauta. Współpracująca z nami baza nurkowa położona jest w samym mieście Hvar, w dużym,
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wygodnym domu z apartamentami, w których się kwaterujemy. Domowa, rodzinna atmosfera i poczęstunek winem sprawiają, że już czujemy się tutaj dobrze. Zakwaterowanie, rozpakowanie, czas na
przejrzenie i inspekcję sprzętu. Dobra okazja do zaakcentowania istotnych elementów programu szkoleniowego. Zajęcia

Nuras.info 8/2013
Advanced angażują uczestników kursu w
różnorodne podwodne zadania, które
zwiększają ich świadomość ekologiczną,
jak również rozwijają umiejętności nurkowe. Zapowiada się ciekawy nurkowo tydzień.
Hvar 21 sierpnia, wieczór – wyruszamy
w poszukiwaniu miejsca na dzisiejszą kolację. Idziemy wzdłuż Zatoki Križna Luka, mijamy „pilnujący” zatoki Klasztor Franciszkanów z XV wieku. Obserwujemy jak
wieczorem miasto zaczyna tętnić życiem.
Ożywiają się restauracje, tawerny przy promenadzie i te ukryte w labiryncie krętych
uliczek przechodzących często w schody.
W powietrzu unoszą się zapachy świeżo
smażonych ryb i owoców morza. Siadamy
w jednym z licznych lokali przy kielichu
dobrego, miejscowego wina. W Baunty Rest
podobno są najlepsze kalmary. Piękny widok na największy w Dalmacji rynek zamyka katedra św. Stefana, z boku zaś ogranicza Pałac Biskupi. Po obfitym posiłku,
z niedokończonym winem, zmieniamy
miejsce, by posiedzieć na kultowym murku
zamykającym rynek od strony Zatoki
Križna Luka. Sam Hvar dzięki gotyckim pałacom i marmurowym alejkom kojarzy się

wielu z Wenecją. Jest to piękne, nastrojowe
miejsce. Miasto potrafi urzec każdego.
Hvar 22 sierpnia, ranek – pierwszy dzień
nurkowy. Miejsca nurkowe wokół Hvaru
położone są głównie w rejonie archipelagu
Wysp Piekielnych oraz wzdłuż skalistego
wybrzeża wyspy. Nurkowania tutaj to niezwykle atrakcyjna przygoda. Odbywają się

7

przy ścianach, wąwozach, iglicach skalnych, wewnątrz podwodnych tuneli skalnych i jaskiń. Czas dopłynięcia łodzią do
najlepszych miejsc nurkowych nie przekracza 15-30 minut. Popularność nurkowania
z łodzi ma wiele praktycznych powodów,
ale w równym stopniu można po prostu powiedzieć, że jest to atrakcyjne i łatwiejsze.
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Unikasz przepływania przez fale przyboju,
brodzenia z brzegu i uciążliwego noszenia
sprzętu z i do samochodu. Podczas nurkowania z łodzi, gdy warunki nie są zbyt ciekawe, zawsze istnieje możliwość przepłynięcia w inne miejsce. Wypływamy naszą
łodzią na wspomniane już bezludne wysepki Pakleni Otoci. Choć dwie pierwsze z
nich Jerolim i Stipanska przeznaczone są
wyłącznie dla naturystów, a położona nieco dalej Palmiżana posiada wydzieloną
strefę naturystyczną, spokojnie znajdujemy
miejsce niedaleko brzegu na zatrzymanie
oraz wykonanie nurkowań sprawdzających
i adaptujących. Jest to prowadzona przez
przewodnika podwodna wycieczka która
ma na celu:
– przypomnienie i wprowadzenie w nurkowanie osób, które przez dłuższy czas nie
nurkowały;
– przedstawienie lokalnych miejsc, warunków nurkowych tym, którzy nie nurkowali w tym akwenie.
Jednak główny nacisk podczas nurkowań
kładziemy na odpowiednie wyważenie się
i umiejętności kontroli pływalności. Podczas tych nurkowań mamy czas, by przećwiczyć te umiejętności do stopnia, który

pozwoli na spokojne planowanie następnych dni. Sprawdzamy i doskonalimy
– oczyszczanie maski, sygnalizacje itd.
W przewie między nurkowaniem nasz sternik gości nas obfitym ciepłym posiłkiem, tak
będzie każdego dnia. Podczas drugiego
nurkowania koncentrujemy się na ćwiczeniach nawigacyjnych. Nawigacja podwod-

8

na jest ważna dla każdego typu nurkowania, ale dla niektórych wręcz nieodzowna.
Na przykład, łatwiej ulec dezorientacji
w mętnej wodzie podczas nocnego nurkowania; prościej natomiast jest znaleźć zagubione przedmioty podczas nurkowania typu
poszukiwanie i odzyskiwanie, kiedy wiesz
dokładnie, w których miejscach już szuka-
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łeś, a w których jeszcze nie. Opanowanie
umiejętność powoduje: zmniejszanie irytacji i niepokoju, uniknanie długiego pływania po powierzchni, zwiększanie efektywności planowania nurkowań, unikanie
rozdzielenia z partnerem, oszczędność powietrza.
Hvar, 22 sierpnia, wieczór – Hvar okalają biegnące ku górze mury obronne twierdzy wzniesionej przez Hiszpanów w
XVI wieku. Wieczorny spacer po twierdzy
kończymy spektaklem w wolnym od ruchu
kołowego centrum.
Hvar, 23 sierpnia, ciepły poranek. Miejsce nurkowe: Vela Garška. Czas płynięcia 20 min. Efektowna pionowa ściana
zdecydowanie opadająca z głębokości
ok. 6 m do 30-35 m przy zachodnim narożniku zatoki Vela Garška. Ścianę porastają
wspaniałe kolonie gąbek, mszywiołów i koralowców. Często spotyka się również wiele rodzajów ślimaków nagoskrzelnych.
Około 80 m od ujścia zatoki, na głębokości 7 m, otwiera się duże, owalne okno groty prowadzące do 20-metrowego korytarza
zakręcającego w połowie długości pod kątem prostym. Na dnie groty, w obrębie
światła dziennego, żyją duże, pięknie ubar-

wione szorstniki. Max głębokość 35 m.
Hvar, 24 sierpnia, jak zwykle ciepło.
Miejsce nurkowe: Petrov Bok, dziś nurkowanie głębokie do AOWD. „Schodzenie
w dół” to atrakcja, podekscytowanie i tajemniczość. Początkujący, którzy nurkują
do głębokości 18 metrów chcą wiedzieć,
jak to jest tam w dole. Bardziej doświadczeni nurkowie, którzy byli trochę głębiej dyskutują w podnieceniu. Natomiast ci, którzy
są wykwalifikowani do osiągnięcia 40 metrów – największej zalecanej głębokości dla
nurkowania rekreacyjnego – także pokazują entuzjazm, ale ograniczony przez respekt
i szacunek do poważniejszej natury nurkowania głębokiego. Czas płynięcia 35 min.
Płytka i malownicza zatoczka. Trawiaste
dno opada lejkowatym, piaszczystym kanionem do głębokości 40 m. Piękne sąsiednie ściany na większej głębokości porośnięte są grupami żółtych gorgonii, a płycej
gęstym dywanem alg, na których rozwijają
się kolonie szklistych osłonic. Na głębokości 30-35 m, w otworach skalnych, żyją langusty i kraby. Maksymalna głębokość to
około 30 m. Po przerwie na wyśmienity posiłek i odpoczynek, powrót do wody i nurkowanie – Moci Guzica. Czas płynięcia
9

około 20 minut. Cypel leżący przy niewielkiej zatoce Zaglav, koło wyspy Glavica,
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w archipelagu Pakleni Otoci, usiany jest
progami i niewielkimi skałkami. Dno przechodzi stopniowo w piękną ścianę o długości około 100 metrów i opadającą
do głębokości ponad 40 metrów. Miejsce

jest idealne do nurkowań przyrodniczych.
Ścianę porastają duże ilości kolorowych gąbek i koralowce – gorgonie. Zachodni koniec wyspy wieńczy ogromny, przewieszony filar skalny. Dalej wpływamy do charak-
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terystycznego podwodnego żlebu. Maksymalna głębokość to 30 m. Wrócimy tu wieczorem na nurkowanie nocne. Będzie
szansa stwierdzić, że nasze znajome miejsce okaże się jakby całkiem… inne. Zanurzając się w wodzie podczas ciemnej nocy,
poczujemy niepokój, jednak później zwycięży ciekawość i podniecenie nurkowaniem. Będzie to wstęp do nowej podwodnej
przygody ze specyficznymi wymaganiami
wobec nurków i sprzętu. Nurkowanie zapowiada się cudownie, ma wiać Burin – wiatr
wiejący nocą z północy lub północnego-wschodu, wróży stabilną pogodę przez kilka dni.
Hvar, 25 sierpnia, poranny upał łagodzi
wiatr Maestral. Wieje z północnego zachodu. Oprócz maestrala w Chorwacji wieją
inne wiatry, najczęściej wspomniany Burin
i Bora – północno-wschodni, wieje z gór
w kierunku morza, jest porywisty i suchy.
Bora przynosi niezwykłą przejrzystość powietrza, ale też wysokie fale, dlatego po kilku dniach wiania bory warunki nurkowe są
trudne. Tramontana jest wiatrem podobnym, lecz wilgotniejszym. Jugo to wiatr
z południa, znad Afryki. Jest ciepły i bardzo
wilgotny. Na morzu tworzy długie fale, za-
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zwyczaj przynosi opady deszczu. To nieprzyjazny wiatr dla sterników. Gdy jest jugo
wiele osób czuje rozdrażnienie…
Dzisiejszy maestral zapowiada miły
dzień. Płyniemy na Czerwone Ściany. Miejsce otoczone jest przez niezwykle ciekawe
formy skalne z interesującą rzeźbą, idealne

na nurkowanie z wszechstronną specjalizacją nurkową, tzn. podwodną fotografią.
Właśnie fotografia podwodna idealnie pasuje do wszystkich innych specjalizacji
i pozwala płetwonurkowi podzielić się swoimi wrażeniami i obserwacjami z tymi, którzy nie nurkują. Pod powierzchnią spoty-
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kamy przedstawicieli większości śródziemnomorskich zwierząt poczynając od gąbek,
koralowców, ślimaków, skorupiaków,
szkarłupni, na wielu gatunkach ryb kończąc. Staramy się utrwalić te widoki, zapamiętując je na karcie SD aparatu. Jeszcze
nie tak dawno temu podwodna fotografia
była uważana za trudną umiejętność zarezerwowaną dla osób cierpliwych, z dogłębną wiedzą fotograficzną i z ogromnymi
kwotami pieniędzy, które mogły być zainwestowane w skomplikowany oraz wyszukany sprzęt. Dzisiaj jednak fotografia
podwodna jest w zasięgu ręki każdego nurka, który się nią zainteresuje. Współczesne
aparaty fotograficzne są bardziej dostępne
i wyposażone w technologie pozwalające
na wykonanie ostrych, dobrze skomponowanych zdjęć w bardzo prosty sposób. Jednym z podstawowych problemów dla
fotografujących pod wodą jest po pierwsze
korozja sprzętu fotograficznego, a po drugie cząsteczki zawiesiny unoszącej się
w wodzie. Jak sobie radzić, omówiliśmy
w części teoretycznej, jeszcze w kraju. Czas
płynięcia 40 min. Nurkowanie rozpoczyna się przy wypłycaniu za małą zatoką. Zanurzamy się przy ścianie opadającej
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do 40 m i płyniemy na głębokości 30 m
na wschód (mając ścianę po lewej stronie),
niesieni prądem, którego obecność zapewnia obfitość pokarmu i dobre warunki rozwoju dla występujących tu organizmów.
Ścianę porastają rozległe kolonie żółtego
koralowca, wybujałe gąbki i żółte gorgonie.

W toni unoszą się ławice chromisów, amarele i oblady. Ściana przechodzi w stromy
stok, wzdłuż którego płyniemy w wyraźnie
słabnącym prądzie, mijając wcinające się
w brzeg niewielkie zatoki. Po 10-15 minutach dopływamy do Czerwonych Ścian, głęboko wciętej wąskiej zatoczki, nad którą
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nawieszają się potężne rdzawoczerwone
skały. U ich podstawy, na płyciźnie, pełno
jest pęknięć i jam, do których można wpłynąć oglądając zamieszkujące je skorpeny
i kraby. Maksymalna głębokość to 40 m. Jest
to jedno z najładniejszych miejsc przy ścianach ciągnących się na wschód od miasta
Hvar. Obojętnie czy nurkujesz przy tak uroczym i fotogenicznym miejscu, pod lodem,
na wysokości czy we wrakach, pamiętaj
– weź aparat, zawsze będzie coś ciekawego
do zobaczenia, a tym samym do sfotografowania.
Hvar, 26 sierpnia. Miejsce nurkowe:
Je’Kamen. Czas płynięcia do jednego z najbardziej urokliwych miejsc w okolicach
Hvaru to około 35 min. Skałka wystająca
zaledwie dwa metry nad powierzchnię, tuż
przy samym brzegu mikroskopijnej zatoczki, jest wierzchołkiem podwodnej, smukłej
skały opadającej w postaci kolumny do głębokości 44 metrów. Do głębokości 2-3 m
można ją opłynąć, ale poniżej skalna baszta przyrasta do ściany i na głębokości 3540 m całkowicie się w nią wtapia. Miejsce
to obfituje w bogactwo podwodnego życia.
Na przestrzeni pierwszych 10 m pod powierzchnią spotykamy niewielkie, fioleto-
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we, żółte lub białe ślimaki nagoskrzelne, żerujące i składających jajeczka na kolonijnych stułbiopławach porastających ścianę.
Silnie podziurawiona skała do 15 m głębokości zapewnia schronienie ślizgom, małym
murenom i skorpenom. Poniżej 20 metra
rozciąga się świat gąbek i gorgonii, na których zawieszone są jajka rekinków psich,
a 10 m głębiej prawie z każdego otworu
w skale wystają czułki langusty. Jednak
prawdziwą niespodziankę kryje Je” Kamen
w swoim wnętrzu. Na głębokości 16 m,
od wschodniej strony znajduje się dosyć
wąskie, pionowe wejście do pieczary stanowiącej wnętrze baszty. Kilka metrów
za wlotem korytarz poszerza się i zakręca
w lewo. Znajdujemy się pośrodku wysokiej
komory, sięgającej prawie do wierzchołka
Je’Kamena i opadającej w dół do 28-30 m
w kierunku szerokiego wylotu, odcinającego się intensywnym błękitem od ciemnych
ścian. Wnętrze rozświetlane jest przez
otwory znajdujące się w suficie oraz przez
poświatę otworu wejściowego i wyjściowego. Urok i piękno tego miejsca wzrasta
po odpaleniu latarek trzymanych w ręku.
Bogactwo szaty porostowej: koralowców,
gąbek, mszywiołów, osłonic nie znajduje

sobie równych. Spotyka się również powszechnie raki łopaciarze i langusty wędrujące w ciemności po ścianach komnaty.
Podczas przepływania przez Je’Kamen poruszamy się bardzo uważnie, aby nie uszkodzić organizmów porastających ściany.
Ostrożna, charakterystyczna dla nurków ja-
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skiniowych praca płetw – modyfikowana żabka – a przynajmniej jej próba. Taki
ruch płetw nie powoduje też podniesienia
zawiesiny i spadku przejrzystości. Jest to
jednak jedyne utrudnienie występujące
podczas tego nurkowania. Miejsce to jest
idealne dla podsumowania szkolenia po-
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ziomu Advanced Scuba Diver. Max głębokość 40 m, dla nas 30 m.
Hvar, 27 sierpnia wieczór. PARTY TIME,
FEEST impreza podsumowująca, fiesta, tańce, itp. Program szkolenia nurkowania reakcyjnego zakończony. Bar muzyczny
Nautika, miła muzyka i drinki ze wszystkich

stron świata. Towarzystwo również językowo bardzo urozmaicone. Wieża Babel, pełna życzliwość, uśmiech, zabawa. Dla
bardziej zaawansowanych nurków wieczór
kończy się wcześniej, bo jutro planujemy
coś ekstra –nieosiągalnego dla wszystkich
nurków.
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Hvar, 27 sierpnia, jak zwykle pięknie.
Po około 55 minutach płynięcia, mijając
Vodniak, ostatnią wyspę w archipelagu
Wysp Piekielnych, dopływamy do nurkowego Numeru Jeden w rejonie Hvaru
– podwodnej iglicy – strzelistej skały wyrastającej z piaszczystego dna na głębokości 55-60 m i kończącej się lekko
nachylonym płaskim wierzchołkiem na głębokości 11 m. Campanella to po włosku
dzwonnica i nazwa ta oddaje w pełni charakter tego miejsca. Prądy, często występujące na Campanelli, tradycyjnie komplikują
nam nurkowanie. Jednak po zanurzeniu
wzdłuż liny opustowej na wierzchołek iglicy, są już słabo wyczuwalne. Jak przystało
na morską oazę, możemy zobaczyć tu
na niewielkiej przestrzeni prawdziwe bogactwo życia. Czerwone gorgonie (Paramuricea clavata) porastające gęsto wszystkie
ściany Campanelli, od głębokości 17-18 m,
dają schronienie krabom, skorpenom, osiadłym i wolno żyjącym wieloszczetom, osłonicom i ukwiałom. Z północną ścianą
Campanelli sąsiaduje mała Campanella,
której wierzchołek znajduje się na głębokości 28 m, od większej siostry oddziela ją
wąwóz na głębokości 40 m. Okrążając
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główny wierzchołek na głębokości 31 m,
dopływamy do tunelu o 4-metrowej średnicy i długości 5-7 metrów, który przecina potężny filar opadający z wierzchołka
w kierunku południowo-zachodnim.
Hvar, 27 sierpnia, wieczór pożegnalny
z Hvarem, bar KiWA. Kolorowa dyskoteka
pełna różnojęzycznej wymiany wykrzykiwanych myśli czy haseł. Muzyka wpadająca do ucha i nastrajająca pozytywnie
i romantycznie. Wewnętrzne gorąco serc
i ciał w połączeniu z tańcami i szwankującą wentylacją podnosi jeszcze temperaturę.
Na zewnątrz jednak przyjemny chłód zapewnia maestral. Ze względu na regularność (to bryza dzienna) i przyjemny chłód,
maestral wpłynął na układ ulic w antycznych miastach Dalmacji. Zazwyczaj przebiegają one wzdłuż jego kierunku, aby
świeża bryza mogła oczyścić powietrze
w mieście i przynieść ukojenie latem w godzinach popołudniowych. Tak jest i tutaj.
Hvar, 28 sierpnia, wczesny ranek, wieje
Yugo. Jeżeli wiatr ten wieje ze znaczną siłą
przed 2-3 dni, po nim (czyli po przejściu niżu) nadchodzi bura lub tramontana. Nie
przejmując się zmianą pogody – wracamy.
Wczesna pobudka, przejazd na prom, Split,

na autostradę, mijamy Sibenik – miasto portowe odległe o 25 km od Murteru. Nie mamy czasu, by podziwiać port, targ czy
starówkę. Podobno warto zobaczyć panoramę miasta, która rozciąga się z twierdzy
górującej nad miastem. Dalej autostradą,
kierunek Zagrzeb. Na posiłek zatrzymujemy się przy zjeździe na Wodospady rzeki
KRKA. Zajadamy pyszną suszoną szynkę
pršut. Chorwaci zawdzięczają ją podobno
wiatrowi Bora. W jaki sposób? Może następnym razem „rozkigujemy” i ten temat.
Po posiłku czas na zwiedzanie. Krka – Park
Narodowy o powierzchni 109 km2 utworzony w 1985 r. Obejmuje dolny bieg rzeki
Krka, od miejscowości Trosenj i Necven aż
do Sibenika. Główną atrakcję stanowi siedem malowniczych wodospadów o łącznej
wysokości ponad 45 m. W północnej części
parku wyrasta z wody wysepka Visovac
z klasztorem Franciszkanów, a w południowej rozlewa się szeroko Prokljansko jezioro.
Plitwice, 28 sierpnia, wieczór. Odpoczywamy w miejscowym motelu – jutro dzień
zaczynamy od turystyki pieszej.
Plitwice 29 sierpnia, lekko wieje, słoneczko gdzieś schowane za chmurami. Do15

bra pogoda na spacer, a jest gdzie! Park Narodowy Plitvickie Jeziora od 1979 roku
znajduje się na liście światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO i wart jest odwie-
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dzenia ze względu na unikatowe walory
przyrodnicze. Wody rzeki Korany, powodując erozję wapiennych skał, utworzyły
w naturalny sposób zespół wielu połączonych jezior, z których każde znajduje się
na innym poziomie. Niezliczone kaskady
krystalicznie czystej wody tworzą przepiękne widoki. Wapienne osady na dnie jezior
nadają wodzie błękitny odcień, a pływające ryby wydają się być zawieszone w niewidocznej cieczy.
Dwieście hektarów jezior znajduje się
w otoczeniu lasów o charakterze pierwotnej puszczy. Poruszanie się po tym „raju
na ziemi” możliwe jest dzięki drewnianym
kładkom, które pozwalają na stąpanie
nad przepływającymi wodami. Cały kom-

pleks posiada oznaczone szlaki, które
w większości przemierza się pieszo, ale niektóre odcinki trzeba pokonać statkiem czy
też nietypowym pojazdem terenowym
z dwoma przyczepami. Po czterogodzinnej
wycieczce, pełni wrażeń, zaczynamy ostatnią fazę naszej peregrynacji. Przez Słowenię, Austrię, Czechy do kraju.
Wrocław, 30 sierpnia, złota polska
przedwczesna jesień, wyciągamy polary,
zakładamy skarpety, czapki, sandały do torby… i tak już zostanie do następnej wyprawy. Oglądając zdjęcia w domowych
pieleszach, będziemy planować kolejny
wyjazd jak najszybciej…
RMH
fot. Piotr Stós

Romek Hłobaż – nurek zawodowy i techniczny, instruktor nurkowania wielu federacji, wydał
ponad 1440 certyfikatów, wyszkolił 59 instruktorów oraz wielu znanych polskich nurków technicznych. Wyróżniony za osiągnięcia dydaktyczno/wy- chowawcze państwowym odznaczeniem – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Odbył w swojej karierze 4300 nurkowań na akwenach całego świata, uczestniczył jako konsultant i nurek zabezpieczający w rekordzie głębokości Polski i innych cieka- wych projektach
nurkowych. Mając świadomość ryzyka i respekt niezagłuszony rutyną, głębokość 100 m przekraczał kilkadziesiąt razy a jego wiedza, spokój i opanowanie wielu pozwoliła na bezpieczny
powrót z tej głębokości. Autor filmowych zdjęć specjalnych – www.filmpolski.pl

16

Nuras.info 8/2013

17

Nuras.info 8/2013

Bornholm
Zima odeszła, a my z niecierpliwością czekaliśmy na zaplanowany marcowy wyjazd na Bornholm. Wszyscy
byliśmy podekscytowani perspektywą
zobaczenia czegoś więcej niż lód,
który gościł na jeziorach od paru
miesięcy. Poza tym wraki, oj wraki.
Lubujemy się we wrakach, a te leżące w okolicach Bornholmu są wyjątkowe.

okresie. Wspólnie ustaliliśmy termin 15 lipca. Wtedy jest ciepło i zazwyczaj morze jest
spokojne, więc lipiec wydawał nam się idealnym czasem. Byliśmy przekonani, że tym
razem już nic nie może się wydarzyć. Przecież nie można mieć takiego pecha. Z ta-

Ani niska temperatura, jaka panowała
w marcu, ani nic innego nie mogło nas
zniechęcić do wyprawy, ale… pogoda doszczętnie popsuła nasz plan. Wiatr i fale
rozszalały się po Bałtyku, definitywnie
sprzeciwiając się naszemu wypłynięciu.
Z żywiołem nie wygrasz, więc wyjazd został odwołany. Nie dało się ukryć naszego
rozczarowania, ale niestety było to niezależne od nas. Zatem nie pozostało nic innego,
jak zaplanować ten wyjazd w późniejszym
18

kim też przekonaniem oraz podwójną niecierpliwością odliczaliśmy czas do naszego
wyjazdu. Im bliżej było terminu, tym bardziej byliśmy podekscytowani.
W końcu nadszedł lipiec i zostało nam
kilka dni do wyjazdu. Dopinaliśmy wszyst-
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kie sprawy na ostatni guzik. Trzeba było
spakować sprzęt, nabić gazy, wszystko
przygotować, by niczego nie zapomnieć.
Niektórzy nabijali same twiny, niektórzy
dodatkowo potrzebowali też stage’e z gazami deco, a niektórzy zdecydowali się wziąć
trimix na słynnego Fu Shan Hai. W sobotę 14 lipca wszyscy byliśmy gotowi do długo wyczekiwanej wyprawy na Bornholm,
od której dzielił nas już tylko jeden dzień.

Okrętowanie miało odbyć się 15 lipca, czyli w niedzielę wieczorem. W sobotę o godzinie 15:00 Paweł dostał telefon od
kapitana, że bardzo wieje i na Bałtyku są
trzymetrowe fale. Morze jak to morze,
wszystko się zmienia w mgnieniu oka, więc
Paweł umówił się z kapitanem na telefon
i potwierdzenie prognozy o 21: 00. W międzyczasie sprawdziliśmy pogodę na duńskich stronach i faktycznie było tak, jak

19

mówił kapitan, bardzo wiało. Łódź nie mogła w takich warunkach opuścić portu i popłynąć na otwarte morze. Po raz drugi nasz
wyjazd stał pod znakiem zapytania. Były
dwie opcje. Albo będzie opóźnienie jak
wiatr siądzie, albo wyjazd przekładamy. Jak
to się mówi, do trzech razy sztuka. Jednak
żaden z nas nie mógł w to uwierzyć, cały
czas mieliśmy nadzieję. Te sześć godzin
w oczekiwaniu na telefon od kapitana wydawało się wiecznością. Ale tak jak wcześniej, tak i tym razem było to od nas
niezależne.
Wybiła godzina 21: 00, czyli czas na rozmowę z kapitanem. Dziwne to było uczucie, czekanie, zdenerwowanie i milion
myśli w głowie… Po chwili okazało się, że
płyniemy! Nasza radość sięgała zenitu. Co
prawda mieliśmy mieć kilkugodzinne opóźnienie, ale najważniejsze było, że wyjazd
dojdzie do skutku. W niedzielę rano zebraliśmy się, spakowaliśmy do naszych nurkowozów i ruszyliśmy w trasę nad morze.
„Ahoj przygodo, płyniemy na Bornholm”,
każdy z nas powtarzał głośno. Dobry humor
nie opuszczał nas przez całą drogę do Darłówka, skąd mieliśmy płynąć. Kilka postojów, kilka godzin jazdy i dotarliśmy na
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miejsce. Łódź Nitrox czekała na nas w porcie. Wyładowaliśmy sprzęt, zakwaterowaliśmy się na łodzi i poszliśmy wszyscy
na kolację, by delikatnie uczcić początek
naszej morskiej przygody. Tej nocy spaliśmy już na łodzi, a w poniedziałek rano,
po śniadaniu, mieliśmy opuścić port.
Dzień I
Zgodnie z planem, łódź M/Y Nitrox o godzinie 8: 00 opuściła port w Darłówku. Zje-

dliśmy śniadanie i stojąc na pokładzie patrzyliśmy, jak stały ląd znika nam z oczu.
Było pięknie, bryza morska i wiatr orzeźwiająco muskały nasze twarze. Im bardziej
oddalaliśmy się od brzegu, tym wiatr stawał
się silniejszy. Nie dawał za wygraną. Mimo
iż uspokoił się na tyle, że mogliśmy wypłynąć, to jednak szalał po morzu, powodując
spore fale. Zaczęło bujać łodzią, fale brutalnie wbijały się na pokład. Butle były po-

rządnie przymocowane, żeby nie latały
po pokładzie, ale jak to powiedział Domel
„czemu nikt nie przymocował fali”? Tak
20

fot. Jacek Madejski
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wyglądał nasz rejs na Bornholm w towarzystwie fal i nieustannego bujania. Choroba
morska niestety nie ominęła prawie nikogo
z nas. Jedynie Paweł i Domel okazali się
prawdziwymi wilkami morskimi. Po kilku
godzinach żeglugi bujanie lekko ustało.
Okazało się, że jesteśmy za wyspą i płyniemy na pozycję. Można było wyjść na pokład i przygotować sprzęt. W końcu szkoda
było tracić czas – wraki na nas czekały! Te-

go dnia mieliśmy zanurkować na Affaire.
Jednak nie wszyscy zdecydowali się wejść
do wody po tak ciężkiej podróży. Na pewno potem żałowali, gdy słuchali naszych
opowieści z tego nurkowania.
Affaire to przepiękny XIX-wieczny wrak
żaglowca, spoczywający na 42 metrach.
Jest cały drewniany i leży przechylony
na lewej burcie. Nie posiada masztów, zostały one usunięte z powodu zagrożenia dla
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sieci rybackich. Wrak pomimo swoich ponad stu lat jest przepięknie zachowany. Zarówno sam Affaire, jak i widoczność na nim
panująca zrobiły na nas ogromne wrażenie.
Niesamowity widok ukazał się, gdy wyłączyliśmy latarki. Widzieliśmy doskonale cały wrak. Pewnie każdy z nas podczas tego
nurkowania myślał o tym samym – warto
było czekać, by to przeżyć. A to dopiero
początek. Po nurkowaniu przygotowaliśmy
butle do bicia, zjedliśmy obiad i popłynęliśmy do portu. Tego dnia zrobiliśmy tylko
jedno nurkowanie.
Dzień II
Po śniadaniu wyruszyliśmy na kolejną
pozycję. Tym razem był to dwumasztowiec
Willow na 36 m. Bardzo ładny wrak transportowca. Można było przepłynąć galeryjką, a w kilku miejscach nawet dostać się
do środka. Wizura cały czas nas rozpieszczała, sięgała nawet 20 metrów. Drugie
nurkowanie tego dnia zrobiliśmy na kutrze
rybackim leżącym na 24 m. Nie był duży,
ale bardzo ciekawy. Posiadał dużo miejsc
umożliwiających penetrację. To były dwa
ciekawe nurkowania, lecz traktowaliśmy je
jako przystawkę. Daniem głównym, a nawet deserem był dla nas „chińczyk”, czyli

fot. Jacek Madejski
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słynny Fu Shan Hai. Na samym początku
stał pod wielkim znakiem zapytania ze
względu na kiepską pogodę. W końcu przepadł nam Heweliusz. Jednak wszystko zostało potwierdzone i chińczyka mieliśmy
zobaczyć już następnego dnia.
Dzień III
Wisienka na torcie, czyli Fu Shan Hai.
Długo czekaliśmy na to nurkowanie. To gigantyczny chiński masowiec o długości 240 m. Zatonął 10 lat temu po zderzeniu
z dużo mniejszą jednostką MS Gdynia. Spoczywa na głębokości 70 m, a mostek zaczyna się już na 30 m. Każdy, zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami, znajdzie tu
coś dla siebie. To nurkowanie było bezapelacyjnie fantastyczne. Część z nas nurkowała do 40 m, niektórzy robili śródokręcie
na 55 m, a część poszła na trimixie podziwiać śrubę na 65 m. „Chińczyk” jest tak
ogromny, że nie jest się w stanie go zobaczyć nawet podczas kilku nurkowań. My
odwiedziliśmy go dwukrotnie. Najbardziej
godna uwagi jest nadbudówka, do której
można wpływać. Znajduje się tam wiele
pomieszczeń i klatki schodowe. Można odnieść wrażenie, że statek zatonął nie dalej
niż tydzień temu. Widzieliśmy salon, kaju-

tę kapitańską, łazienki, książki w języku
chińskim i ku naszemu zaskoczeniu – doniczkowy kwiatek. Nawet uporczywe żyłki,
których było mnóstwo nie były w stanie zepsuć nam tego nurkowania. Na pewno wrócimy na Bornholm specjalnie, by znowu
podziwiać Fu Shan Hai.
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Dzień IV
Ostatni dzień naszej żeglugi i ostatnie
nurkowania. Kierując się w stronę Darłówka, popłynęliśmy na wrak zwany „Przewrócony”. Jest to wrak parowca posiadający
drewnianą konstrukcję, leżący na 45 m. Robi wrażenie i jest naprawdę bardzo piękny.

fot. Jacek Madejski
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Szczególnie naszą uwagę zwrócił świetnie
zachowany telegraf. Po wynurzeniu okazało się, że bardzo faluje. Wyjście z wody
okazało się uciążliwe. Było to ostatnie nasze nurkowanie podczas tego wyjazdu.
Około godziny 16: 00 dotarliśmy do portu
w Darłówku. To był już koniec naszej wyprawy.
Wyjazd na Bornholm obfitował we wspaniałe przeżycia. Zarówno nurkowe, jak
i powierzchniowe. Atmosfera panująca
na łodzi i cała wyprawa na długo pozostaną w naszej pamięci. Jednak trudne warun-

ki, jakie panowały na morzu podczas tego
wyjazdu nauczyły nas pokory i uświadomiły, jak małą jednostką jest człowiek w obliczu żywiołu. Nurkowania były wyjątkowo
udane ze względu na przepiękną widoczność. Przez całą wyprawę sięgała ona 20
metrów. Wraki w okolicach Bornholm należą do jednych z piękniejszych, które spoczywają w Morzu Bałtyckim i bez
wątpienia warto je odwiedzić. My na pewno tam wrócimy, by po raz kolejny przeżyć
tę przygodę.
Ekipa DiveProject
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Teneryfa
wyspa i nurkowania owiane tajemnicą
Legenda głosi, że Teneryfa wraz
z pozostałymi wyspami archipelagu
oraz z nie tak dalekimi Azorami,
Maderą i Wyspami Zielonego Przylądka to pozostałości zatopionej
przez ocean Antlantydy.
Atlantyda, mityczna kraina opisana m.in.
przez Platona, położona była na zachód
od Cieśniny Gibraltarskiej. Była lądem bogatym we wszelkie kruszce, żyzne pola
i zwierzęta. Otoczona przepięknym pasmem górskim, charakteryzowała się ciepłym, przyjaznym klimatem. Rosły tam
palmy kokosowe i inne tropikalne rośliny.
Było to cudowne i czarujące miejsce. Niestety w IX tysiącleciu przed naszą erą Atlan-

tydę spotkał okrutny los – „przyszły straszne
trzęsienia ziemi i potopy, a Atlantyda zanurzyła się pod powierzchnią oceanu i zniknęła”.
Niektórzy mówią, że w legendach zawarte jest ziarno prawdy…
Teneryfa to największa (80 x 40 km) wyspa u zachodnich wybrzeży Afryki, wchodząca w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich. Według mnie – najciekawsza. Najwyższy szczyt to Pico delTeide – 3718 m n. p.
m. Wyspa liczy ponad 700 tys. stałych
mieszkańców, z których 1/3 mieszka w stolicy Santa Cruz. Panuje tam klimat podzwrotnikowy o cechach morskich, nazywany „wieczną wiosną” z uwagi na ciągły
delikatny wiatr znad Atlantyku. Przez cały
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rok temperatura powietrza mieści się
w przedziale od 20-28OC, temperatura wody 18-23OC. Wysoki masyw wulkanu dzieli Teneryfę na dwa zasadniczo różniące się
obszary: na południu wybrzeże wyspy jest
upalne i suche, gdyż dociera tam powietrze
z Afryki, po stronie północno-zachodniej
jest wilgotno i nieco chłodniej, co sprzyja
występowaniu bujnej roślinności. Jako ciekawostkę należy dodać, że do najbliższej
wyspy, La Gomery, jest niespełna 38 km,
jednakże głębokość oceanu pomiędzy tymi
dwoma wyspami dochodzi nawet do 4000
metrów. Pomimo dużej ilości centrów nurkowych i doskonałych warunków Teneryfa
nadal nie jest zbyt popularną destynacją dla
rodzimych pasjonatów nurkowania.
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Skoncentrujemy się na południowej części wyspy – jest to idealny wybór, jeśli chodzi o nurkowanie połączone z wypoczynkiem. Na wybrzeżu pomiędzy Los Abrigos
a Los Gigantesmamy do dyspozycji jest ponad 50 miejsc nurkowych. Centra są przygotowane zarówno dla nurków rekreacyjnych, jak i technicznych, w kilku z nich dostępne są dowolne mieszanki oraz rebreathery. Nurkowania odbywają się głównie
z łodzi typu RIB przystosowanych do przewożenia od 12 do 16 osób. Duża ilość najciekawszych miejsc nurkowych jest zlokalizowana do 20 minut płynięcia od malowniczego portu w Las Galletas. Wiele centrów nurkowych właśnie tutaj cumuje swoje
łódki. Stojąc na portowym nabrzeżu i przygotowując sprzęt możemy podziwiać piękny i majestatyczny szczyt wulkanu Pico del
Teide. Ceny nurkowań zaczynają się
od około 35/40 euro za jedno nurkowanie
do około 280/320 euro za pakiet 10 nurkowań. W cenie zazwyczaj zawarty jest transfer z i do hotelu, przewodnik, balast oraz
butla. Większość centrów rozpoczyna
pierwsze nurkowanie około 9: 30. Na Wyspach Kanaryjskich wymagane jest ubezpieczenie nurkowe. Jeśli ktoś go nie posiada,

to w każdym centrum nurkowym może je
wykupić, koszt około 5/7 euro na dzień
lub 10/15 euro na tydzień. Ok, dosyć formalności, ciekawi zapewne jesteście, co
możemy zobaczyć w wodach otaczających
Teneryfę? Oglądanie wielorybów i delfinów
w Europie jest aktywnością typowo letnią,
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zwykle od maja do października, ale
na Wyspach Kanaryjskich możemy je podziwiać przez cały rok. Delfiny butlonose
i co najmniej czterysta wielorybów pilotów
są stałymi rezydentami oceanu na południe
od Teneryfy. Ponad jedna trzecia wszystkich gatunków wielorybów i delfinów za-
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mieszkuje lub czasem odwiedza wody wokół Wysp Kanaryjskich. Turyści mogą podziwiać delfiny butlonose i wieloryby piloty
z pokładu wielu łódek organizujących rejsy
obserwacyjne.
Do powszednich należy oglądanie delfinów na powierzchni podczas płynięcia

na niektóre miejsca nurkowe, pod wodą
mamy nieco mniejsze szanse, chociaż zdarzają się spotkania z delfinami, rekinami,
wielorybami oraz mantami. Do bardzo częstych natomiast należą spotkania z żółwiami, ogromnymi płaszczkami, angelsharkami, ośmiornicami, konikami morskimi,
ślimakami nagoskrzelnymi a także ogromnymi ławicami roncadores, tuńczyków czy
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sardynek. Jeśli dołożymy do tego niesamowite formacje skalne, tunele wydrążone
przez spływającą lawę, jaskinie, wraki, stromo opadające klify, staje się pewne, że każdy nurek, niezależnie od doświadczenia,
znajdzie coś dla siebie. Oczywiste jest też,
że osoby lubiące fotografię lub videofilmowanie podwodne na pewno nie będą rozczarowane. Chciałbym przedstawić kilka
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atrakcji zarówno na lądzie, jak też i pod powierzchnią oceanu otaczającego Teneryfę,
a także uchylić rąbka tajemnicy dotyczącej
tej tropikalnej wyspy. Zacznijmy od najciekawszych miejsc nurkowych, które powinien odwiedzić każdy nurek.
Los Chuchos – czas płynięcia z Las Galletas to około 3 minuty, głębokość: 1022 m, poziom podstawowy. RIB zrzuca nas
około 500 metrów od brzegu, w miejscu
gdzie dno znajduje się na 14/16 metrach.
Na dnie znajdziemy 12-metrowy wrak łodzi rybackiej, która stała się domem dla
ośmiornicy. Pływając dookoła wraku ujrzymy setki małych muren siedzących w piaszczystym dnie, spotkamy majestatyczne
płaszczki, kręcące się tu ogromne stingraye
o długości przekraczającej dwa metry. Niezawodnym „rezydentem” tego miejsca jest
żółw, który uwielbia towarzyszyć nurkom.
Wskazane zabranie aparatów fotograficznych oraz kamer, idealne miejsce na pierwsze nurkowanie na Teneryfie.
Montana Amarilla – czas płynięcia z Las
Galletas to około 7 minut, głębokość:
od 13-35 m, poziom: podstawowy/zaawansowany. RIB z reguły cumuje około 50 metrów od brzegu, głębokość pod łodzią 8/10

metrów. Rozpoczynamy nurkowanie wśród
wielu ciekawych formacji skalnych, w których ukrywają się mątwy, ośmiornice, krewetki oraz grupery. Kilka kanionów oraz
ogromny, nie do końca zamknięty łuk skalny, prowadzi nas do piaszczystego dna,
na którym możemy obserwować płaszczki
oraz setki małych muren.
El Condesito – dopłyniemy tu z Las Galletas w około 15 minut, głębokość: 10-
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18 m, poziom podstawowy/zaawansowany.
El Condesito to ciekawy wrak transportowy
(cementowiec), który w 1970 roku uderzył
w wybrzeże na najbardziej wysuniętym
na południe krańcu Teneryfy. To bardzo łatwe nurkowanie dla początkujących nurków. Wnętrze wraku, długości ok 30
metrów, zamieszkuje wiele gatunków ryb,
muren oraz ośmiornic. Natomiast dookoła
niego bardzo często możemy spotkać ławi-
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cę sardynek składającą się z kilku tysięcy
osobników – niesamowite wrażenie. Bardzo ekscytujące miejsce. Dla nurków zaawansowanych godna polecenia jest trasa
wzdłuż przepięknych kanionów, rozciągających się obok wraku, gdzie na około 30
metrach możemy zobaczyć siedliska czarnego koralowca, kilka małych jaskiń, a także podziwiać strome ściany opadające

do ponad 60 metrów. Świetna wizura powoduje, że widoki pozostają w pamięci
na długo.
(art. Condesito mg, art. Condesito1 mg,
art. Condesito2 mg)
El Puertito – zatoka żółwi –jedno z niewielu miejsc nurkowych na Teneryfie osiągalne z brzegu, głębokość: 8-18 m, poziom
podstawowy. Usytuowane jest w spokojnej
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zatoce małej kanaryjskiej wioski o wdzięcznej nazwie El Puertito (czyli porcik). To idealne miejsce szkoleniowe, ale nie dajcie się
zwieść niewielką głębokością, nawet jeśli
jesteś bardzo doświadczonym nurkiem, nie
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będziesz zawiedziony. Mała głębokość powoduje, że pod wodą możemy zostać bardzo długo. To miejsce jest idealne do fotografii podwodnej, znajdziecie tu wiele przyjaznych żyjątek morskich, które będą dla
was pozować. Jednak główną atrakcją jest
tu rodzina żółwi, które na 99% pojawią się,
będą towarzyszyć i wdzięcznie domagać
się zdjęć. Oprócz żółwi spotkać tu można

także płaszczki, ośmiornice, mątwy, koniki
morskie. Doskonały przykład płytkiego nurkowania z dużym zróżnicowaniem życia
morskiego!
Przerwijmy teraz na chwilę podwodną
eksplorację i przejdźmy do atrakcji, które
wyspa ma nam do zaoferowania powyżej
poziomu oceanu. Najbardziej znaną jest
oczywiście wulkan Pico del Teide oraz roz-
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ciągający się wokół Park Narodowy. Ważna
rzecz – maksymalna wysokość wulkanu to
ponad 3700 m, a do poziomu 2200 m możemy dojechać samochodem, zwróćcie
więc na to uwagę podczas planowania nurkowań! Od poziomu 2200 m do 3550 m
wjeżdżamy kolejką, czas wjazdu to 8 minut. Pamiętajcie o zabraniu cieplejszych
ubrań, na tej wysokości wieje dość mocno
i jest chłodniej niż na poziomie oceanu.
Ostatni odcinek na szczyt pokonujemy pieszo. Wcześniej musimy jednak uzyskać pozwolenie,
aplikacja
dostępna
jest
na oficjalnej stronie internetowej parku narodowego – wypełniamy, drukujemy i jesteśmy gotowi na zdobycie szczytu. Dobrze
jest postarać się o pozwolenie co najmniej
miesiąc przed planowanym przyjazdem,
ponieważ dziennie szczyt może odwiedzić
tylko 200 osób. Czas wejścia zależy od kondycji (średnio około 30/45 minut). Pamiętajmy, że startujemy z 3550 metrów!
Po pokonaniu około 167 metrów wysokości i dotarciu na szczyt, jeśli przejrzystość
powietrza na to pozwoli, czeka nas dodatkowa nagroda – możemy zobaczyć wszystkie pozostałe wyspy kanaryjskie. Gwarantuję, że widok jest warty naszego wysiłku.
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Wszystkim lubiącym aktywnie spędzać
wolny czas, a w szczególności eksplorować
górskie szlaki, polecam wąwóz Masca. Najlepiej dojechać do Los Gigantes, zostawić
samochód w okolicy portu, w porcie zakupić bilet powrotny na rejs statkiem wzdłuż
klifów Los Gigantes (cena 10 euro/osoba)
i wziąć taksówkę do wioski Masca – koszt
około 25 euro. Już sam dojazd do malutkiej

wioski położonej na wysokości 600 m dostarcza niesamowitych wrażeń. Droga wije
się serpentynami wykutymi w skałach, a widoki zapierają dech w piersi. Sama wioska,
z której startujemy jest położona bardzo
urokliwie, wśród widoków przypominających Machu Picchu. Jest tu kilka restauracji
oraz barów, w których można kupić lokalne specjalności, jak np. kozi ser, miód, domowe ciasto. Dobrym pomysłem przed
rozpoczęciem wędrówki w dół wąwozu jest
zatrzymanie się na doskonałą tutejszą kawę
barrakito. Często w pobliżu wioski Masca,
pomiędzy stromymi skałami wąwozu, zawieszone są ciemne chmury, które w miarę
schodzenia rozmywane są przez wiatr, ukazując nam błękitne niebo. Piękny spektakl
potęgi i piękna matki natury. Zejście wąwozem zabiera około 3 godziny. Polecam zabranie odpowiedniego obuwia, klapki lub
japonki to naprawdę nie jest dobry pomysł.
Po dotarciu do niewielkiej, kamienistej plaży czekamy na łódkę, która zabierze nas
do portu, płynąc wzdłuż wynurzających się
z oceanu i pnących pionowo do wysokości
ponad 600 metrów klifów Los Gigantes.
Gwarantowane kolejne niesamowite widoki. Podczas takiego rejsu mamy też szansę
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zobaczyć delfiny oraz wieloryby.
Kolejną atrakcją, o której należy wspomnieć jest Loro Park. Jest to ogromny ogród
zoologiczny, jednak prowadzony w sposób
zupełnie odmienny od tradycyjnych ogrodów zoologicznych. Polecam wizytę nawet
osobom, które nie przepadają za oglądaniem zwierzaków w ich nienaturalnym śro-
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dowisku. Nakład pracy, środków i dbałość
o zwierzęta robi naprawdę kolosalne wrażenie. Przy parku funkcjonuje fundacja oraz
ośrodek badawczy, który pomaga zwierzętom na całym świecie. W roku 2012 Loro
Park obchodził swoje 40 urodziny! Oprócz
fauny i flory można tu obejrzeć pokazy delfinów, orek, lwów morskich oraz papug,
podczas których przemycane są bardzo
wartościowe wiadomości związane z dbaniem o zwierzęta i naszą planetę. Loro Park
znajduje się w Puerto de la Cruz położonym około 70 minut jazdy samochodem
od Playa de Las Americas. Jest to doskona-

łe miejsce na ciekawe spędzenie całego
dnia, również z dzieciakami.
Dla pragnących mocniejszych wrażeń
i lubiących zabawy związane z wodą obowiązkowym miejscem do zaliczenia będzie
Siam Park – ogromny park wodny sklasyfikowany jako numer 2 w Europie i 10
na świecie. Atrakcje są podzielone na trzy
kategorie: familijna – świetna dla dzieciaków, relaks – polecana dla osób chcących
odpoczywać w sposób leniwy i spokojny,
oraz adrenalina – czyli najbardziej ekscytujące atrakcje dostępne w Siam Park. Warto
wymienić dwie, które każdemu gwarantują

podwyższony puls. DRAGON – zjeżdżając
pontonem 4-osobowym w ogromnej zamkniętej rurze, pokonujemy kilka zakrętów
i kilkumetrowy stromy uskok, po czym wpadamy do rynny w kształcie leja, bezpośrednio pod gigantycznym smokiem. Kończymy
rajd w basenie o głębokości ok. 1 m. Pierwszy zjazd wyzwala dużo emocji! TOWER
OF POWER to gigantyczna wieża, na szczycie której rozpoczynamy zjazd trwający 67 sekund. Z impetem przelatujemy przez
ogromne akwarium i wpadamy do małego,
płytkiego basenu. Zjeżdżalnia dla lubiących
wysoki poziom adrenaliny!
W drugiej części artykułu przedstawię
miejsca nurkowe oraz inne atrakcje owiane
tytułową nutką tajemnicy…
Do zobaczenia w następnym numerze.
Wszystkie fotografie podwodne zostały
wykonane w opisywanych miejscach, jeśli
chcecie zobaczyć więcej, to polecam stronę zaprzyjaźnionej fotograf Montse Grillo,
która udostępniła część swoich niesamowitych zdjęć do tego artykułu.
http://www.flickr.com
Michał M.
amotyll@tlen.pl

Nuras.info 8/2013

Może Atlantyda...
na pewno Messerschmitt
Lato w pełni. Już dziś z wypiekami na twarzach dzielimy się wrażeniami z tegorocznych podróży. Niektórzy jednak wakacje mają dopiero
przed sobą. Może więc zanim ruszymy w wir nowych przygód, warto
powspominać?
Ostatni urlop spędziłem w podwodnej
pracy, jednak moje myśli uparcie podążają
na Kretę, podsuwając obrazy z niesamowitych greckich nurkowań. Sprowokował
mnie do tego telefon kolegi, który właśnie
w tym roku tam nurkował.
Moja przygoda z Kretą miała miejsce kilka lat temu. Ta magiczna wyspa przyciągnęła mnie głównie starożytnymi mitami.
Kreta to historyczne królestwo króla Mino36
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sa, a legenda labiryntu Minotaura pobudza
wyobraźnię. Może właśnie ta wyspa była
mityczną Atlantydą? Badania archeologiczne rozpoczęte na początku XX wieku jasno
potwierdziły, że minojska Kreta była staro-

żytną cywilizacją, którą cechowało bajeczne bogactwo i poziom rozwoju wyprzedający ówczesne czasy. Wspaniałe zabytki
w Knossos, Gortynie i Fajstos są tego obecnie widocznym świadectwem. Jak to się stało, że na tak małej wyspie rozwinęła się tak
duża i bogata cywilizacja, zwłaszcza w
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okresie silnego rozkwitu piractwa na Morzu
Śródziemnym? Minojskich miast i portów
nie chroniły żadne mury. Do tego Minojczycy prowadzili bardzo rozległe kontakty
handlowe, zwłaszcza z Egiptem. Jak to możliwe, że mocno rozwinięty region był aż
tak bezpieczny? Odpowiedź jest wyjątko-
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wo prosta. Kreta posiadała w tamtym okresie bardzo dużą i silną flotę, która kontrolowała znaczną część południowej części
Morza Śródziemnego. Jest to jeden z elementów, który poszukiwacze Atlantydy biorą pod uwagę, wskazując Kretę jako potencjalne miejsce położenia legendarnej kra-

iny. Być może ślady ówczesnej świetności
Krety znajdują się pod wodą?
Dodatkowo bardzo zaciekawiła mnie historia starożytnego tsunami, które podobno
dotknęło Kretę. Po wybuchu wulkanu w
1600 r. p. n. e., na wyspie Thira (obecna nazwa Santorini), powstało ponoć ogro- mne
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tsunami, które z całą siłą uderzyło w Kretę,
zatapiając znaczną część wyspy i wiele zabudowań portowych. W wodach Krety
na pewno kryje się wiele tajemnic. Może
fragmenty z nich uda mi się sfilmować. Z taką nadzieją zapinałem pasy w samolocie
i szykowałem się do lądowania na magicznej wyspie.
Miałem przed sobą dwa tygodnie. Podzieliłem je na nurkowanie, zwiedzanie
i jeden, dwa dni odpoczynku. Nurkowania
rozpocząłem w Agia Pelagia, małej miejscowości, gdzie znajduje się jedno z bardziej polecanych w Polsce centrów nurkowych.
Nurkowania okazały się proste, ale pod
wodą było mało ryb. Ogólnie w sierpniu, kiedy akurat nurkowałem, ryb było jak na lekarstwo. Na pierwszy rzut oka, pod wodą Kreta
wygląda jak wyspa zbudowana z klocków.
Im głębiej udawało się zanurzyć, tym bardziej widoczne były – mimo że obrośnięte
– charakterystyczne bloki skalne. Wszystko
to sprawiało dość fajne wrażenie wizualne.
Dodatkowo kilka jaskiń i kanionów tworzyło
niezapomnianą atmosferę.
Kreta to również raj dla fotografów makro. Niemiecki nurek Ralf Immel polował
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na maleńkie ślimaki. Pod wodą wyglądał
komicznie, potrafił przesiedzieć całe nurkowanie przy jednym kamieniu, ale efekty jakie demonstrował budziły zachwyt
wszystkich na łodzi.
W rejonie Agia Pelagia warto polecić
zwłaszcza jedno miejsce zwane Wielką Ko-

twicą. Na głębokości 25-27 metrów wystaje z dna, na wysokość 3 metrów, ogromna,
bardzo stara, ponoć czterystuletnia kotwica. Dookoła niej są pozostałości wraku
i sporo pływających w okolicy graników. Są
one naprawdę duże, ale niezwykle płochliwe, dlatego warto do nich podpływać bar-
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dzo powoli. Można je za to spokojnie podziwiać, podczas mojego nurkowania widoczność sięgała bowiem ponad 20 metrów…
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Kolejnym etapem mojego pomysłu
na Kretę były wraki, dlatego przeniosłem
swoje nurkowania do miejscowości Malia.
W okolicy tej turystycznej miejscowości leży ponoć kilka starych wraków z amforami.

Bardzo chciałem je sfilmować. Zacząłem
jednak od najbardziej reklamowanego wraku, i to wcale nie starożytnego. Chodzi
o pojawiający się często w Internecie wrak
niemieckiego samolotu myśliwskiego Mes-
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serschmitt 109. Filmowałem już samoloty
pod wodą, ale Meserschmitta nie, dlatego
ruszyłem na to nurkowanie bardzo podekscytowany.
Wrak samolotu spoczywa na głębokości 24-30 metrów. Mimo że jest dość mocno roztrzaskany, zrobił na mnie duże
wrażenie. Leży odwrócony i mocno połamany, ale pozostałości kokpitu i resztki
amunicji przyciągają uwagę. Odpaliłem kamerę i zacząłem filmować.
Niestety miałem pecha. Nasz divemaster
wpadł na genialny pomysł i zabrał do grupy
na to nurkowanie osoby po OWD, którym
po minucie lub dwóch kończyło się powietrze. Po dwóch minutach na dole ogłosił
więc wynurzenie. Niestety nie posłuchałem
i spokojnie dalej filmowałem wrak, bo naprawdę był wspaniały. Do tego pod wodą
w Agia Pelagia sfilmowałem dwie bomby
lotnicze i bardzo mi to pasowało do filmu,
dlatego spokojnie kontynuowałem. Z tego
powodu doszło pod wodą do małej awantury między mną i panem divemasterem.
Spór trwał krótko. Ja zostałem z partnerem
na wraku, bo miałem jeszcze masę powietrza i robiłem swoje, a on musiał wracać, bo
jego grupie OWD kończyło się powietrze.
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Po moim powrocie na łódkę doszło
do awantury numer dwa. Pan divemaster
stwierdził, że nie wejdę na drugie nurkowanie. Wyciągnąłem więc kamerę z obudowy

i poprosiłem, by zobaczył zdjęcia nurków
OWD na 30 metrach oraz delikatnie zasugerowałem, by przestał się wygłupiać i zabrał mnie na stary wrak z amforami, bez
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makiet dla turystów. Obejrzał zdjęcia w kamerze i zapytał, czy to opublikuję. Powiedziałem, że nie, jeśli weźmie mnie na fajny,
stary wrak. Uśmiechnął się tylko. Wszystkiemu przyglądała się – pomagając w tłumaczeniu – Polka, która właśnie starała się
o zatrudnienie w tej bazie. Cała sytuacja była wyjątkowo komiczna. Podaliśmy sobie
ręce z divemasterem. Chwilę później znaleźliśmy się nad płycizną pełną skał, gdzie
wyskoczyła większość nurków OWD. Mnie
kazali czekać. Po godzinie stanęliśmy w innym miejscu, gdzie razem z divemasterem
i jeszcze jednym nurkiem zeszliśmy
pod wodę. I oto miałem swój starożytny
wrak. Amfory zrośnięte z dnem wyglądały
na bardzo stare. Praktycznie pochłonęło je
dno. Fragmenty naczyń były widoczne, ale
całość przypominała skały, z których wystają jakieś leje, rączki. Bardzo efektowne filmowo. Nurkowanie trwało dość długo,
wróciłem z fajnym materiałem filmowym.
Tak wyglądało moje pierwsze podejście
do nurkowania na Krecie. Pierwsze, bo
mam zamiar tam wrócić. Myślę, że ta wyspa ma bardzo wiele do zaoferowania
pod wodą i warto wszystko dokładnie
sprawdzić.
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Na powierzchni Krety, oglądając budowle starożytnego Fajstos czy Gortynę, człowiek przenosi się w czasie i czuje zapach
winogron, które dawno temu posadzili sta-

rożytni Minojczycy. Czy Kreta to Atlantyda?
To pytanie pozostanie bez odpowiedzi jeszcze wiele lat. Resztę zobaczycie w filmie…
Dawid Jóźwiak
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się
na łamach 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/.
Redakcja Magazynu Nuras.info - kontak:
wydawnictwo@nuras.info
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Na Gozo
Wraki i rafa Ix-Xatt l-Ahmar, Red Bay
Tym razem zanurkujemy w miejscu
będącym dla niektórych głównym powodem odwiedzenia Gozo. Ix- Xatt l- Ahmar (szat lamar), do którego się
wybieramy, położone jest na drodze
łączącej port ze stolicą i dlatego dojazd jest bardzo prosty, tym bardziej
że z głównej drogi kierują nas tu
drogowskazy z napisami: Diving
wrecks.
Dojazd do parkingu jest asfaltowy, choć
w niektórych miejscach dość wąski i stromy. Pamiętajmy, aby przepuścić samochody wyjeżdżające pod górę. Sam parking jest
dość duży, ale niestety w związku z trzema
wrakami znajdującymi się tutaj, zwykle zapełniony do samego końca. Ułatwieniem
44
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dla nurków są ustawione tu wysokie ławki
do składania sprzętu, toalety, łatwe zejście
do wody, drabinki i przygotowana przez tutejszy samorząd mapa miejsca nurkowego.
Kilka podobnych map spotkamy w innych
miejscach: Inland Sea, Blue Hole, Xlendi
czy Xwejni Bay.

Teraz trochę historii naszych podwodnych atrakcji, zaczerpniętej z książki Richarda Saltera pod tytułem: „20 Shore
Diving Maps Of Gozo”. Malkontenci narzekają na fakt, iż są to wraki sztucznie zatopione i nie wiąże się z nimi żadna historia,
ale przecież każda jednostka, niezależnie

od tego jak się tam znalazła, ma swoje
przejścia.

Najmniejsza z zatopionych tu jednostek
– MS Cominoland – jest zbudowanym
w 1942 roku, dla Royal Navy, stawiaczem
min o początkowej nazwie M6. Przy długości kadłuba prawie 35 metrów i szerokości 8 metrów wyposażony był w dwa
sześciocylindrowe silniki diesela i jedną
śrubę. W roku 1966 został sprzedany
na Maltę i przemianowany na Minor 6.
Dwa lata później przebudowano go i przystosowano do przewozu 400 pasażerów
oraz 10 samochodów i pracował jako prom
w porcie w Valetta.
W 1976 roku, przejęty przez firmę Gozo
Chanel Line, otrzymał nową nazwę Minor
45
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Eagle. Pływał dalej jako prom do roku 1980,
kiedy to po kolejnej przebudowie i przemianowaniu na Jylland II został statkiem
wycieczkowym. Ostateczną nazwę uzyskał
w roku 1995. Swoją służbę na morzu zakończył w sierpniu 2006 roku, kiedy to
w ramach projektu restrukturyzacji UE zo-

stał zatopiony jako atrakcja turystyczna.
Spoczywa stojąc na stępce, na głębokości
około 40 metrów, ułożony równolegle do linii brzegu, w odległości od niego około 70
metrów. Nawigacyjnym punktem wyjściowym do wytyczania kursu na wszystkie trzy
wraki są dwie drabinki będące miejscem

wejścia/wyjścia. Kurs, który doprowadzi nas
do dziobu MS Cominoland wynosi 130
stopni.

Na początku każdego sezonu odpowiednie służby przygotowują liny opustowe
z bojami oznaczającymi pozycje wraków,
ale w związku z dużym zainteresowaniem
i nieumiejętnym ich wykorzystaniem przez
nurków boje szybko ulegają zniszczeniu.
Jeśli uda nam się trafić na moment, kiedy
jeszcze funkcjonują, możemy dzięki nim
wydłużyć czas pobytu na wrakach, schodząc bezpośrednio po linach na ich pokłady. Jeśli boi nie będzie, pozostanie nam
46
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płynąć na kompas, co przy kilkudziesięciometrowej widoczności nie powinno sprawić dużego kłopotu.
Kilka słów o strefie przybrzeżnej tego
miejsca. Każde nurkowanie rozpoczynamy
wchodząc do wody w okolicy drabinek.
Dobrą opcją wejścia są również skalne

stopnie kilka metrów po prawej stronie
od drabinek. Kiedy nie ma fal, w dość łatwy
sposób możemy zejść tam na głębokość
około 120-150 centymetrów. Część osób
skacze z brzegu do wody, część schodzi
po drabinkach. Od naszych upodobań zależy jaką strategię obierzemy.

Dno w tym miejscu ma około 3-5 metrów. Jeśli nurkowanie rozpoczynamy
od brzegu, ustalamy kierunek płynięcia
przy drabinkach i płyniemy przez około 2030 metrów nad wolno opadającą płaszczyzną tutejszej rafy. W pewnym momencie
zaczyna się trawa i ostry, prawie pionowy
spad do piaszczystego dna na około 30 metrach.
Dobrym pomysłem jest dopłynięcie
do wraku na 15-20 metrach, płynąc w toni.
Po kilku minutach wyłoni się przed nami
kształt, do którego zmierzamy. Po zakończonej eksploracji wraków najczęstszym
wyborem jest powrót na 5-8 metrową głębokość i wyszukiwanie pomiędzy skalnymi
szczelinami bardzo często występujących
47
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tu ośmiornic, muren, ślimaków czy nawet
koników morskich. Rafa wygląda najlepiej
pomiędzy październikiem i końcem czerwca. W szczycie sezonu, kiedy temperatury
są wysokie, rośliny pod wodą stają się szaro-brązowe a spora część morskiej fauny
wybiera mniej uczęszczane miejsca.

Wracając do wraku, MS Cominoland
spoczywa skrajnie po lewej stronie, ułożony dziobem w prawo, patrząc z brzegu.
Najlepiej będzie rozpocząć zwiedzanie
od dziobu, zanurzając się do dna, wzdłuż
prawej burty dopłynąć do śruby na około 40 metrach, bacznie obserwując po drodze burtę statku. Jest to miejsce, gdzie kilka48

krotnie spotkałem piękne i duże okazy niebieskich Flabellina affinis. Po opłynięciu rufy, możemy dostać się na pokład wejściem
na lewej burcie, na głębokości 34 metrów.
Wrak jest otwarty i przystosowany do
zwiedzania. Nie ma miejsc, gdzie można
się zgubić, choć bez odpowiedniego zabezpieczenia nie polecam wpływania pod po-
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kład. Lewym bądź prawym korytarzem płyniemy do dziobu, skąd zawracamy do nadbudówki, której szczyt jest na 30 metrach.
Po zakończeniu oględzin wracamy do rafy,
wynurzając się po stromej ścianie do 10-8

metrów, kierujemy się do miejsca wyjścia
przy drabinkach.
Plan zwiedzania kolejnych wraków zwykle wygląda podobnie, jeśli chodzi o dopłynięcie do i odpłynięcie od wraku. Zmieniać
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się będzie oczywiście specyfika kolejnej
jednostki oraz część podwodnej równiny,
którą będziemy „przeczesywać”.
W przerwie pomiędzy nurkowaniami gorąco polecam wypoczynek przy sympatycz-
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nej zatoczce Red Bay, którą widać w trakcie
zjazdu z góry do parkingu, po lewej stronie,
u podnóża wzgórza i zbudowanego na nim
w 1760 roku Fort Chambray.
Zatoka sama w sobie jest miejscem nurkowym, choć w ogromnej części dość płytkim (2-4 metry) i zarośniętym trawą

Posejdona. Najbardziej interesująca część
warta zwiedzenia to wejście do zatoki
od strony wraku Cominoland.
Na wysokości przeciwległego półwyspu,
przy dnie, na głębokości około 35 metrów,
znajdziemy od strony morza dwie płytkie
jaskinie. Miejsce to można polecić osobom

kąpiącym się, pływającym czy też lubiącym
skoki do wody.
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Kolejnym wrakiem, umiejscowionym pośrodku na wprost drabinek – kurs 170 stopni – jest MV Karwela. Jest to nieco młodsza
jednostka niż jej poprzednik, a także nieco
większa. Długość całkowita wraku wynosi 50 metrów, szerokość 8,5 metra.
Statek został zbudowany w 1957 roku,
w niemieckiej stoczni Meyer Werft, w Pa-

Przy brzegu napotkamy kilka miejsc,
gdzie można rozłożyć się z lunchem, poopalać się, wskoczyć czy wejść bezpiecznie do wody. Nad zatoczką zobaczymy
jeszcze świecący pustkami biały, kamienny
budynek, będący niegdyś posterunkiem
morskiej policji.
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penburg. Od roku 1978 – jako MV Nordpaloma – służył w porcie Lübeck w północnych Niemczech. Po 11 latach przybył
na Maltę, gdzie podobnie jak Cominoland
pływał jako prom pasażerski, mieszczący 800 pasażerów.

Na dnie spoczął tego samego dnia co poprzednik, w 2006 roku. Karwela stoi na
stępce, na głębokości około 42 metrów mierząc za rufą statku. Wrak skierowany jest
pod skosem, dziobem w kierunku Cominoland i lekko do brzegu. Położenie to jest
czasem mylące w trakcie odpływania od
wraku i dlatego dobrze będzie mieć przy
sobie kompas. Dodatkowym znakiem nawi-
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gacyjnym podczas płynięcia na Karwelę jest
wyłom w ścianie rafy w kształcie litery V.
Płynąc na wprost od ściany, po chwili ujrzymy imponujący kształt wyłaniającego się
wraku. Bardzo często przejrzystość wody
pozwala nam zobaczyć go w całości już kilkanaście metrów od jednostki. Zwiedzanie
rozpoczynamy wzdłuż lewej burty, płynąc
do rufy. Opadamy do dna, aby obejrzeć
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śruby statku oraz ukrywające się tu pokaźnych rozmiarów langusty.
Jeśli czujemy się na siłach, na 37 metrach
głębokości możemy wpłynąć przez jedne
z dwojga drzwi prowadzących z rufy
do wewnątrz. Zarówno okna, jak i specjalnie wycięte w suficie/górnym pokładzie du-

że otwory pozwalają w każdym momencie
bezpiecznie opuścić wrak statku. Niejednokrotnie w środku czaić się będą mureny
i dużych rozmiarów scorpionfish.
Po drodze pod pokład prowadzą szerokie schody, ale tam nie polecam się zapędzać bez odpowiedniego przygotowania.

53

Kiedy dopływamy do dziobu, zawracamy
ponownie w kierunku rufy i płynąc górnym
pokładem zwiedzamy mostek kapitański
i oglądamy z zewnątrz całą Karwelę. W zależności od zapasu powietrza, czy typu nurkowania, po kilkunastu minutach odpływamy z lewej burty w stronę brzegu.
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Ostatni z wraków leżących na dnie
przy Xatt l-Ahmar to Xlendi Ferry. Gdyby
nie zdarzenie w trakcie jego zatapiania, byłby tutaj największą atrakcją dosłownie
i w przenośni. W listopadzie 1999 roku,

kiedy to miał się stać pierwszą sztuczną rafą, spoczął na dnie do góry dnem, przez co
stracił wiele ze swojego uroku. Ze względu
na swoją wielkość, nawet bez możliwości
eksploracji jego wnętrza, pozostaje nie la-
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da podwodną atrakcją, ukazując swój okazały 80-metrowy kadłub i pokaźnych rozmiarów śruby, znajdujące się na 34 metrach
głębokości, wieńczące kadłub z każdej ze
stron.
Statek powstał w duńskiej stoczni w Helsingřre w roku 1955. Od początku pracował jako prom, kilkakrotnie zmieniając
właściciela i nazwę. Początkowo nazywał
się MV Helsingor, od 1987 roku MV Royal
Sheeba, a rok później już MV Borgshorn.
Zakupiony przez Gozo Channel Line w roku 1990 przyjął ostateczną nazwę MV Xlendi. W związku ze śmiertelnymi wypadkami
nurków w tym miejscu, przy każdym wejściu i dookoła statku ustawiono znaki zabraniające wpływania do środka. Xlendi
Ferry spoczywa na 42 metrach, po prawej
stronie nurkowiska, ułożony równolegle
do brzegu, w jednej linii z pozostałymi wrakami. Kurs prowadzący nas nad wrak wynosi 200 stopni. Ponieważ jest to jednostka
najrzadziej odwiedzana, lina opustowa
z boją utrzymuje się tu najdłużej. Opcją dotarcia tutaj jest też dopłynięcie do wraku
w trakcie powrotu z MV Karwela. Jeśli odpłyniemy od rufy Karweli pod kątem 90
stopni, dopływając do brzegu miniemy je-

Nuras.info 8/2013
den z dziobów Xlendi Ferry, napotykając
po drodze ogromny balast z liną i zatopiony przy bliższej burcie wrak samochodu.
Brzeg rafy znajduje się bliżej wraku niż
w pozostałych miejscach i wspina się łagodniej do około 6 metrów. Wokoło znajduje się cała masa ogromnych głazów,
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gdzie często schronienia szukają duże ryby.
W trakcie eksploracji tutejszego wrakowiska, pamiętajmy o naszych limitach. Czas
ucieka tu bardzo, bardzo szybko.
cdn.
Piotr Kuba Jakubczak
Zdjęcia: Karol Ołówek, Christophe Migeon
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Rekiny z Aliwal Shoal
Czy kiedykolwiek w swojej nurkowej karierze bałeś się wejść do wody, nie wiedząc dokładnie co Cię
czeka pod jej powierzchnią? Nur,
który sprawił, że trzeba się zastanowić dwa razy – czy ja na pewno
chcę to zrobić? A mimo tego podekscytowanie wraz z zastrzykiem adrenaliny jak dla konia spowodowało,
że jednak decyzja o zejściu w dół
została podjęta.

nie dostają ani grama jedzenia. Tak, jest to
ciągle bardzo interesująca i aktywna debata, czy w końcu można karmić te rekiny,
czy nie można? Jak to wpłynie na ich zachowanie w przyszłości? Osobiście jestem
zwolennikiem nie wtrącania się jakkolwiek
w podmorski świat, w myśl zasady „no TTT
– teasing, touching or taking” – czyli zakaz
drażnienia, dotykania i brania czegokolwiek spod wody. Karmienie rekinów szcze-

Rezultat – jedno z tych nurkowań, które
będzie się pamiętało do końca życia. Takie
właśnie doświadczenie zdobyłem podczas
specjalnego nurkowania z rekinami na Aliwal Shoal z nadmorskiego miasteczka
Umkomaas, godzinę drogi na południe
od Durbanu w RPA.
O co chodzi w tym „specjalnym” nurkowaniu z rekinami? Jest to tzw. nurkowanie
nęcone. Zaznaczyć trzeba jednak, że nie
jest „karmione”. Rekiny na dobrą sprawę
58

gólnie do mnie nie przemawia, tym bardziej
mając na względzie inny przykład z przyrody, a mianowicie rozpuszczone niedźwiedzie kanadyjskie, które przyzwyczajone do jedzenia od ludzi, stają się dość kłopotliwe, kiedy tego jedzenia zabraknie. Budzisz się na przykład od pomrukiwań
niedźwiedzia grizzly na werandzie, który
przetrzebia kosze na śmieci. Niewiele bardziej energetyzujących poranków można
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mieć w życiu… I jak tu wyjść do pracy?
Wiem, bo byłem i na własnej skórze doświadczyłem. Więc kto wie, co to będzie
z tymi karmionymi rekinami, natura nam
pokaże. Wracając więc do tematu, zostałem namówiony do zanurkowania ze
„sztucznie” napędzonymi rekinami z gwarancją, że nie są karmione. Będąc zresztą
w RPA przez dłuższy czas, trzeba tego spróbować, chociaż raz. Jak to się odbywa?
Wstajesz bardzo wcześnie, po to żeby
wyjść na morze przy samym wschodzie

słońca. Aliwal Shoal to kompleks rafowy
znajdujący się zaledwie kilkadziesiąt minut
drogi od brzegu, nad którym zlokalizowane jest miasto Umkomaas. Niektórzy mieszkańcy mają nawet widok na łodzie nurkowe
przez cały dzień. Tutejsze rafy są bardzo
bogate w zróżnicowane podwodne organizmy. Nie jest to rafa koralowa, więcej tu alg
(glonów) i trochę miękkich korali, praktycznie nie ma żadnych twardych korali,
a wszystko rośnie na podwodnych skałach.
Są tu też dwa sporych rozmiarów wraki i in-
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ne ciekawostki, ale nie jest to temat tego artykułu. Najważniejsze jest to, że jest tu pełno rekinów i to wielu gatunków.
Na przeciętnym zwykłym nurkowaniu
szansa zobaczenia jakiegoś jest dość duża,
a przy nęconych – można sobie wyobrazić...
Rekiny przyciągają tu prądy morskie,
temperatura wody może się wahać nawet
o dziesięć stopni w zależności od pory ro-
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ku, dzięki czemu można tu spotkać zarówno rekiny tygrysie uwielbiające ciepłą wodę, które częściej można zobaczyć pod
koniec tutejszego lata (luty, marzec), ale także rekiny zimnolubne, jak bronze whaler
czy silky shark, które przypływają tu w pościgu za sardynkami w zimie (czerwiec, lipiec). Poza tym widoczność w tej części
wybrzeża nie jest największa, bywają dni,
że może być piękna, ale generalnie zakłada
się te 10-15 metrów przeciętnej, co dla rekinów jest też atutem, gdyż mogą niepo-

strzeżenie atakować swoje ofiary. Poza tym
istnieje tendencja, że w zimniejszych wodach – Aliwal dochodzi do 25-26 stopni,
żyje więcej rozsądnych rozmiarów ryb, które są źródłem pożywienia dla tych drapieżników. W związku z powyższym na
Aliwal można spotkać rekiny rafowe, takie
jak szare rekiny rafowe czy czarnokońcówkowe rekiny rafowe – tych w szcze- gólności jest dużo. Występują tu także rekiny,
które żyją nie tylko na rafach i wędrują
wzdłuż wybrzeża oraz w głębiny oceanu:
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rekiny tygrysie, rekiny niebieskie, bronze
whaler, silky shark, czy popularnie zwane
bullsharki, które w Afryce nazywa się rekinami zambezi od nazwy rzeki w Afryce,
gdzie można je spotkać. Aliwal słynie również z dużych kongregacji piaskowych rekinów tygrysich, niegroźnych, aczkolwiek
bardzo agresywnie wyglądających 2-3 metrowych, z wielkimi zębiskami wystającymi
z paszczy. Nie są one jednak zainteresowane „nęconymi” nurkowaniami i można je
spostrzec przy okazji innych zanurzeń.
Po załadowaniu sprzętu nurkowego
na łódź, dziesięcioosobowy zodiak, następuje pierwsza część przygody. Otóż wyjście na ocean w Aliwal jest jednym
z najtrudniejszych wyjść gdziekolwiek.
Do oceanu wpływa rzeka, z której brzegu
się startuje, a sam ocean rzadko kiedy jest
spokojny i fale ze zdwojoną siłą uderzają
na wyjście łodzi. Mówi się, że sternicy
z Aliwal to najlepsi sternicy w Afryce, a wielu doświadczonych jest zatrudnianych
na przeróżnych wyprawach nurkowych
na świecie. Jeśli kilka lat pracowałeś tutaj
jako sternik i nie wywróciłeś łodzi, znaczy
że wszędzie dasz sobie radę. To miejsce
wymaga posiadania silnych nerwów, gdyż
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czasami może się wydawać, że już łódź
wywraca się na fali, a perspektywa rozbijania się o skały w tej pralce jest mało ciekawa. Część przygody. Na oceanie już jest
przyjemniej, aczkolwiek choroba morska
daje się wielu we znaki. Powrót jest znacznie łatwiejszy.
Po tym rozbujanym początku podróż
na miejsce nie trwała już długo, za to naganianie rekinów tak. Nie wygląda to tak, że
divemaster wrzuca kawałek ryby do wody
i rekiny nagle się pojawiają. Jest to cały proces, który może trwać godzinę, dwie. Jak
już wspomniałem, nie jest to karmienie rekinów, więc kawałki ryb umieszczone są
w specjalnym bębnie, z małymi dziurami,
przez które wydostaje się woń zwabiająca
rekiny. Najpierw łódź ciągnie tę kulę na linie przez kilometr, robiąc dwa kółka, aby
zwabić drapieżniki w jedno miejsce. Potem
shark-handler, czyli divemaster ze specjalizacją na przeprowadzanie takich nurkowań, wskakuje do wody bez sprzętu
nurkowego, mocuje kulę do bojki i obserwuje na bezdechu, co się dzieje pod wodą.
Nasz przewodnik nalegał, że chce nam pokazać rekiny tygrysie, a jak się okazuje, nie
jest to takie proste. Podobno jeśli na począt-

ku przyciągnie się tą „zanętą” rekiny rafowe, to tygrysie się już nie pokazują. Jak to
ujął – „nie bawią się ze szczeniakami”. Można za to liczyć na festiwal rekinów rafowych do kilkudziesięciu sztuk naraz,
niektóre wielkości dwóch metrów. Wpadają wtedy w szał, swoisty zew krwi i naprawdę trzeba uważać. Obowiązuje zakaz
używania białych i jasnych części ekwipunku nurkowego, które przypominają rekinom
ryby. Nie można też mieć nic odbijającego
światło. Nurkowanie w częściowym skafandrze też nie jest najlepszym pomysłem.
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Podczas tego szału uważać trzeba na kamery, które jak to elektronika, emitują wibracje i pobudzają rekiny, które mogą
próbować je złapać. Rekiny zachowują się
agresywnie, widać że mają włączoną opcję
ataku, szybko zmieniają kierunek, robią
ósemki poniżej, czasami wpadają na nurków. Divemaster ma za zadanie pilnować,
żeby nikomu nic się nie stało i widać, kiedy
pływa jak wariat i gania te biedne rekiny,
gdy podpływają za blisko. Większość czasu
wisi się na około 10 metrach i spędza się go
dookoła tej kuli, która jest podczepiona
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do bojki na powierzchni. Dobrze jest mieć
rozgarniętego partnera i najlepiej trzymać
się plecami do siebie, żeby móc obserwować sytuację dookoła. Każde niespokojne
zachowanie się – przejawianie słabości czy
odpłynięcie od zwartej grupy – może skutkować większym zainteresowaniem rekinów, coś przypominającego strategię drapieżnych kotów na sawannie. Oczywiście
same ataki praktycznie się nie zdarzają,
gdyż jak wiemy, rekiny nurków nie jedzą,
kawał gumy z cylindrem na plecach i całą

masą bąbli nie mieści się w ich menu obiadowym, ale po co ryzykować...
Moje główne nurkowanie wyglądało trochę inaczej, bo na samym początku pojawiły się rekiny tygrysie. A to oznacza, że
cała reszta „drobnicy” trzyma się z daleka.
Nigdy nie zapomnę, jak divemaster wynurzył się z wody koło bojki, kiedy my czekaliśmy już w sprzęcie na łodzi, i powiedział:
– No dobra, są 4 rekiny tygrysie, dwa 3,54 metrowe, dwa trochę mniejsze, wskakujemy!!!
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W tym momencie pierwsza myśl, to ta
z początku artykułu – czy ja na pewno chcę
to zrobić? Adrenalina wygrywa jednak
z rozsądkiem i wskoczyłem. Razem z dwoma innymi nurkami zanurzyliśmy się do 10
metrów i w grupie zaczęliśmy się rozglądać. Najpierw pojawił się jeden, potem drugi, trzeci i czwarty. Otoczyły nas i pływały
dookoła, w bezpiecznej odległości, i wierciły nas swoim wzrokiem z wielkich czarnych jak węgiel oczu. Początek był dość
stresujący, bo nie wiedzieliśmy, jak rekiny
reagują na nurków, ale po 10 minutach zrelaksowaliśmy się. Pływały z nami przez najbliższe 40 minut, potem jeden po drugim
odpłynęły, po czym niemal natychmiastowo pojawiły się inne rekiny, te mniejsze, różnych gatunków. Nie robiły sobie nic
z odległości i atakowały kulę z przynętą,
mijały nas o centymetry. Naliczyłem pewnie z 10-15 różnych rekinów, które trzymały się z nami już do końca. Całe nurkowanie trwało około 1,5 godziny, po czym
wynurzenie też dało to myślenia. Bujanie
się na powierzchni, podczas gdy pod Tobą
krąży stado podekscytowanych rekinów,
powoduje pewne wahanie, ale cóż zrobić,
powietrze się kończy, innej opcji nie ma.
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bują zjeść cały bęben naraz itd. Z tego co
rozmawiałem z nurkami z RPA, pojawia się
obraz przeróżnych sytuacji, które mogą Cię
spotkać podczas takiego nęconego nurkowania i to często niepowtarzalnych, jedynych w swoim rodzaju, a więc warto. Będzie co opowiadać przyszłym pokoleniom.
Filmik z takiego nurkowania możesz znaleźć na mojej NOWEJ stronie internetowej
www.bartlukasik.com, razem z innymi filmikami i filmami w moim wykonaniu. Zapraszam do jej przejrzenia.
Bartek

Niektórzy wskakują w całym sprzęcie
na łódź, umiejętność ta w przypadku łodzi
– zodiaków jest dość imponująca. W moim
przypadku najważniejsza była oczywiście
kamera ze złapanymi ujęciami. Ja byłem
gotowy do poświęcenia się i ewentualnego
sparingu z rekinem zawadiaką.
Oczywiście nasłuchaliśmy się w drodze
powrotnej historii nie z tej ziemi, jak to kiedyś naliczyli 8 czy 9 różnych gatunków rekinów podczas jednego takiego nurkowania, jak to żarłacze białe się też czasami
interesują tą kulą, jak to rekiny tygrysie pró63
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Podbój Czarnej Otchłani
…zanurzam się wzdłuż liny poręczowej,
zerkam na zegar wskazujący głębokość 90 m, przede mną ruszył Jurek z Robertem penetrować główny ciąg jaskini
Sabak Ha, zwany Balck Abyss (Czarna Otchłań)… i nagle ogarnia mnie zaniepokojenie, trzymam w ręku koniec zerwanej liny,
jedynego elementu wskazującego drogę
do i z jaskini – Houston, mamy problem…

bardzo płytkie (6-20 mm) korytarze. My potrzebowaliśmy czegoś więcej, połączenia

Zacznijmy jednak od początku. Kilka lat
temu pojawił się pomysł zrobienia ciekawego projektu jaskiniowego o charakterze eksploracyjnym. Poszukiwania celu projektu,
czyli głębokiej i niezbadanej jaskini nie były łatwe. Europa kontra Meksyk – padło
na Meksyk, czyli miejsce gdzie „wychowaliśmy” się z Jurkiem jaskiniowo. Mekka szaleńców lubiących przeciskać się przez
zalane dziury. Problem jednak stanowił
fakt, że chociaż półwysep Jukatan jest naszpikowany ciągami jaskiń niczym dobry
ser dziurami, jednakże w większości są to
64

nowej jaskiniowej pasji ze starą, czyli dobrze – znaczy głęboko.
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Jurek podczas swojej kolejnej wyprawy
do Meksyku odbył poważną rozmowę
z Matt’em (Andreas W. Matthes), właścicielem bazy ProTec i człowiekiem, który eksplorował i badał przez ostatnie 20 lat
większość jaskiń na Jukatanie. Propozycja
padła na cenot Sabak Ha. Dziura niemalże

na środku półwyspu Jukatan, daleko od morza, w środku meksykańskiej dżungli. Wiadomo było jedno, że jest to jaskinia schodząca w zasadzie pionowo do głębokości 100 metrów a dalej korytarzami coraz
głębiej…, zgodnie z legendami Majów
do środka ziemi. Po takim wstępie błysk
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w oku Jurka był natychmiastowy, chwilę
później odbicie było widać także w moich
źrenicach. Pierwszy problem mógł stanowić
fakt, że będzie to projekt wysokobudżetowy (koszty logistyki na miejscu), ale
na szczęście dla nas pojawił się także błysk
w oczach firmy Infovide-Matrix, naszego
patrona i sponsora. Mamy zielone światło,
ruszamy z tematem.
Ponieważ mieliśmy z Jurkiem krótką
przerwę we wspólnym nurkowaniu,
a w szczególności jaskiniowym, postanowiliśmy, że w grudniu pojedziemy razem
do Egiptu. Cel wyjazdu był prosty, dopracować procedury jaskiniowe w naszym zespole i przetestować nowe elementy sprzętu,
dedykowane specjalnie do naszego projektu: dwa komputery LiquivisionX1, jeden
VR3 i jeden VRX (z nowymi algorytmami
VGN), główne oświetlenie HID’y 14W firmy Ammonite System (także LED do kamery) oraz latarki zapasowe Innobeam UA5
i automaty R5 TEC firmy Scubatech, naszych sponsorów sprzętowych. W ramach
testów i przygotowań wykonaliśmy serię
nurkowań w jaskiniach Ras Mamlakh i Jackfish Cave, w przedziałach głębokości 100120 m. Cel został zrealizowany, zespół
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dograny, nowe HIDy Ammonite System ze
skupieniem światła 6 st. (przystosowane
specjalnie do projektu, w tym testowane
do głębokości ponad 200 m) przerosły nasze oczekiwania, komputery zgrane (Jurka
X1 vs. moje VRX), latarki zapasowe i automaty Scubatech jak zwykle nie zawiodły.
Tu ciekawostką mogą być właśnie latarki
zapasowe Innobeam UA5, które choć dawały gwarancję działania do 100 m, to
„przeszły” testy w komorze do głębokości 250 m!!!
Po grudniowych testach w Egipcie i kilkumiesięcznych pracach w kwestii przygotowania logistyki projektu na miejscu (tu
podziękowania dla Jurka za jego „wolę walki” w chwilach kryzysowych), wydawało
się, że jesteśmy gotowi na podbój Sabak Ha
i mamy wszystko dopięte na ostatni guzik…. hm, tak się nam tylko wydawało.
Mroźny styczniowy poranek, Europa zasypana śniegiem a my wsiadamy do samolotu i ruszamy na trzytygodniową wyprawę
do „ojczyzny” Majów, zbadać ich święte
miejsce. Po długich lotach samolotem docieramy do Cancun, w składzie Jurek i ja
oraz druga część zespołu wspomagającego,
czyli Robert i Darek. Oczywiście kłopoty

zaczynają się niemalże pierwszego dnia,
gdy okazuje się, że bagaż Darka nie doleciał, w tym cały sprzęt nurkowy. Pół dnia
przepychanek z American Airlines i dopiero strajk okupacyjny biura AA daje odpowiedni skutek, czyli ktoś łaskawie fatyguje
się sprawdzić, gdzie jest zaginiony bagaż.
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Wreszcie wszystko mamy, odbieramy dwa
wypożyczone potężne amerykańskie pickup’y i ruszamy w drogę. Najpierw trzy dni
rozgrzewki w Playa del Carmen, konfiguracje sprzętowe, w tym nasze zestawy dwubutlowe 2 x 21L, Roberta i Darka 2 x 18L
plus około 30 butli bocznych. W między-
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czasie dolatuje nasza ekipa filmowa, Jacek
Szymczak i Piotr Grawender oraz podwodny kamerzysta Konrad Dubiel. Wszyscy gotowi, ruszamy do Meridy, miasta w którym
mamy bazę wypadową i noclegową do naszego projektu (wcześniejsze propozycje
spania w dżungli zostały szybko i skutecznie przez nas storpedowane).
Zgodnie z naszym harmonogramem,

choć droga z Playa do Meridy to ponad 400 km, pierwsze rozpoznawcze nurkowanie robimy niemalże z marszu,
przed rozpakowaniem się w motelu….. nikt
nie chciał czekać.
Sabak Ha jest położony około 60 km
od Meridy, z tego ostatnie 10-15 km jazdy
przez krzaki i dołki. Droga wprawdzie jest
wytyczona, ale prędkość 5-10 km/h przeła-
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dowanymi samochodami i zgrzyty gałęzi
głaszczących nasze auta skutecznie opóźniają nasze dotarcie do celu. Wcześniej mamy jeszcze krótkie spotkanie i oficjalne
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powitanie przedstawicieli Departamentu ds.
Ekologii Jukatanu – to skutek dużego lokalnego zainteresowania naszym projektem.
Wreszcie jesteśmy na miejscu. Naszym
oczom ukazuje się „oczko wodne”, czyli
coś w stylu małego stawu o średnicy
ok. 50 m, otoczonego skałami wysokimi
na kilka metrów. Szybkie rozpakowanie
i klarowanie sprzętu. Miejscowi szerpowie
pomagają nam spuścić butle na linach
na dół, czyli na małą półeczkę na wysokości lustra wody – jedyne dogodne miejsce
do wejścia. Ostatnie sprawdzenie sprzętu
i chlup. Plan zakładał nurkowanie do 60 m
i rozpoznanie niedawno odkrytego korytarza na tej głębokości. Gazy standardowe,
czyli w twinach trimix 20/30 plus nitrox50
i tlen na dekompresje. Zespoły Jurek i ja,
Darek i Robert oraz samotny Konrad z kamerą w ręku.
Rozpoczynamy zanurzenie wzdłuż ściany, która początkowo wygląda jak słynny
dahabski Blue Hole, ale już na kilku metrach głębokości zaczyna przechodzić
w kształt butelki, czyli ściana zaczyna „wchodzić” w głąb lądu – jeszcze nie jaskinia, ale już cavern (widać światło
z powierzchni, ale nad głowami mamy już

skalny sufit). Pierwsze wrażenie – zaskoczenie. Widoczność jak na standard cenotów
(70-80 m) raczej kiepska, bo tylko kilka metrów (letni standard naszych jezior). No cóż,
Sabak Ha w tłumaczeniu lokalnym znaczy
Mętna Woda. Wielkość studni, rozszerzającej się ku dołowi, przerasta nasze oczekiwania, choć przy tej widoczności trudno to
wstępnie ocenić. Pomimo kiepskiej widoczności, udaje nam się namierzyć główną linę
jaskiniową, zaczynającą się na głębokości
około 30 m, a następnie odnajdujemy wejście do korytarza bocznego. Zgodnie z informacjami od Matt’a, poręczówka do tego
korytarza powinna być zaraz na początku
i generalnie była, ale nie zgodnie z naszymi
logicznymi oczekiwaniami przy dnie… tylko na suficie. No cóż, można i tak, ale straciliśmy połowę czasu dennego na jej
poszukiwanie. Tak czy inaczej krótka wycieczka korytarzem zrobiona, rozpoznanie
wstępne terenu za nami – można wracać
na zasłużony odpoczynek do motelu.
Przed nami przygotowanie gazów i pierwsze głębokie rozpoznanie korytarza Black
Abyss – ambitny plan 130-140 m, niby nic
trudnego. Mentalnie, fizycznie i merytorycznie jesteśmy gotowi, cóż może nas za68

trzymać? O tym już w następnym odcinku.
Czarek Abramowski
SDI & TDI Instructor
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE, WARSZTATY, WYJAZD
NURKOWY SKORZYSTAJ Z KALENDARZA
I DOPISZ TAM TERMIN ORGANIZOWANEJ IMPREZY
NIECH INNI TEŻ O TYM WIEDZĄ
forum-nuras.com/calendar.php
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Nurkowania przyrodnicze
Snorkeling, freediving, płetwonurkowanie – rekreacyjne, techniczne, dekompresyjne, wrakowe, jaskiniowe,
komercyjne,
saturowane.
Rodzaj,
ilość, sposoby realizowania się
pod wodą wydają się być nieskończone! Za najpiękniejszy z nich uznać
można nurkowanie przyrodnicze.

rodowy Wadi Dżimal. W okolicy mamy
do wyboru wiele hoteli, a kolejne są budowane. W mieście działa dworzec autobusowy i postój taksówek oraz ma siedzibę Straż

Każdy, kto obserwuje podwodną naturę,
jest w pewnym sensie podwodnym naturalistą. Na kursie specjalistycznym, poza pogłębioną wiedzą na temat podwodnych
roślin i zwierząt, omawiamy też skutki naszego zachowywania się pod wodą.
Tym razem jesteśmy w pobliżu Marsa
Alam ()ملع ىسرم. Miejscowości wypoczynkowej w południowo-wschodniej części
Egiptu, położonej nad Morzem Czerwonym
(Riwiera Morza Czerwonego), 271 km
na południe od Hurghady. 60 km na północ
od miejscowości znajduje się port lotniczy
Marsa Alam, a 20 km na południe Park Na70

Ochrony Wybrzeża. Egipska Riwiera znana
jest z setek raf koralowych z przepiękną fauną i florą, osiągalnych zarówno z brzegu,
jak i z łodzi. Rafa jest schronieniem i źró-
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dłem pokarmu dla licznych, różnorakich
podwodnych stworzeń, jak choćby piękny
choinkowy wieloszczet (Spirobranchus giganteus) czy szczecioząb maskowy, babka,
papugoryba (skarusowate), skrzydlica,
iglicznia, robaki-miotełki, małż olbrzymi,
morski jeżowiec, rogatnica Picasso, fizylier,

wargacz garbogłowy, ogórek morski (strzykwa), żabnica. Ten mały tylko wycinek
olśniewającej fauny południa Egiptu można
zobaczyć będąc wyposażonym jedynie
w maskę wraz z fajką (snorkeling). Jednak
bogactwo podwodnego świata w pełni docenić można podczas nurkowań ze sprzę-
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tem, kiedy to czas i głębokość nie ograniczają naszych poczynań.
Pamiętać przy tym zawsze musimy o zasadach bezpieczeństwa. Zasady te to
przede wszystkim reguły bezpiecznego nurkowania, stosowane zarówno wobec siebie,
jak i innych nurkujących osób. Pamiętając
o każdej z osobna – stosujemy je wszystkie
razem!
Nie zapominajmy także o mieszkańcach
tego cudownego podwodnego świata. Jeżeli nie będziemy ich chronić, to następne pokolenia już ich nie zobaczą. Te małe
i średnie są towarzyszami podczas wszystkich nurkowań! A jeśli sprzyja Ci szczęście
– wypatrzysz te większe, np. delfina!
W szczególności jeżeli zanurkujesz w RasSamadai (Dolphinehouse). Jak wskazuje nazwa, jest to miejsce, w którym mieszka
spora rodzina delfinów. Delfin – to ogólne
określenie wodnych, średniej wielkości ssaków z rzędu waleni, charakteryzujących się
wydłużonym pyskiem i cenionych za inteligencję. Dostępne tylko z łodzi nurkowisko
to pełna życia rafa, w kształcie podkowy,
z kilkoma ciekawymi miejscami. Pierwsze
z nich to dość skomplikowany, pokręcony
i zagmatwany system jaskiń, tuneli i dziur
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wyrzeźbionych w rafie. Kolejne miejsce to
kilkanaście wystających z dna ergów, pośród których, poza delfinami, często pływają mureny, graniki czy ogończe.
By nie narazić się na poważne uszczerbki na zdrowiu, i to już nurkując na głębokości, które można spotkać w basenach,
pamiętać należy, że to właśnie na pierwszych metrach zanurzenia dochodzi do największych zmian objętości danej ilości
powietrza (dotyczy to w szczególności powietrza zatrzymanego w płucach).
Marsa Gebel Rosas to bardzo wąska laguna, która po lewej stronie, szczególnie
na niewielkiej głębokości, mieni się piękną,
bogatą i żywą rafą. Można tam spotkać półtorametrowego rekina, żółwie, orlenie i koniki morskie oraz majestatyczne i groźne
skrzydlice. Pływają w grupach, stosując taktykę podobną do taktyki okrętów podwodnych. Ich kolce jadowe są bardzo groźne
a atak błyskawiczny. Są równie niebezpieczne co piękne.
Podczas zanurzania należy pamiętać,
aby „przedmuchiwać uszy”, np. poprzez
wydech przy zamkniętych ustach i uciśniętych skrzydełkach nosa (Próba Valsalvy),
w celu wyrównania ciśnienia w naturalnych

przestrzeniach powietrznych w ciele ludzkim (ucho, zatoki). Manewr ten należy powtarzać możliwie często – częściej niż
czujemy ucisk/dyskomfort w uszach. Nieprzestrzeganie tego może spowodować
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uraz ucha, aż do pęknięcia błony bębenkowej.
Marsa Egla to laguna, której długi i wąski
język lazurowej wody wgryza się w ląd.
Miejsce jest dostępne z piaszczystej plaży.
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Znajdują się tam dochodzące do głębokości prawie 30 metrów ściany rafowe pełne
podwodnego życia. Po lewej stronie rafy
można spotkać ogończe, kalmary, mureny
i innych typowych mieszkańców tej części
Morza Czerwonego, np. popularne „ryby
klowny”, błazenki – atrakcyjnie ubarwione
ryby morskie, z rodziny garbikowatych, żyjące w harmonii z morskimi liliami i anemonami. W zamian za dostarczany im
pokarm, ukwiały te chronią błazenka. Rafa
położona po prawej posiada kilka małych
jaskiń, które są ciekawym miejscem podwodnej eksploracji.
Nigdy nie nurkuj w pojedynkę. Partner
jest potrzebny w wielu sytuacjach
– od sprawdzenia sprzętu przed zanurzeniem, weryfikacji danych, jakie podają własne przyrządy pomiarowe, aż do sytuacji
awaryjnych – gdzie awarii ulega nasz własny sprzęt lub zawiedzie nasz organizm.
Marsa Asalaya to piękna laguna dostępna
do nurkowania z brzegu, do której można
się dostać prosto z plaży. Znajdujemy tam
dwie pełne życia rafy, które zaczynają się
tuż pod powierzchnią morza i kończą
na piaszczystym dnie. Po piasku, dzięki
skurczom mięśni i pomocy czułków, które
73
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służą także do zdobywania pokarmu, wędruje wyglądająca jak wielki robak strzykwa
(Holothuroidea), nazywana często ogórkiem morskim. Ma miękkie i elastyczne ciało o dużej zdolności przyczepiania się
do podłoża. Znajdziemy tam również całe
masy innych mieszkańców podwodnych
raf. Pośrodku laguny, na trawie morskiej pasą się czasami żółwie. Tuż za trawą, w kierunku otwartego morza, stoi pokaźny erg,
który wyrasta z ponad 40-metrowej toni.
Przy wynurzaniu należy bezwzględnie
pamiętać, aby nie zatrzymywać oddechu.
Trzeba więc oddychać spokojnie i ciągle
wydychać powietrze. Jak wiadomo, przy
wynurzaniu zmniejsza się działające na nas
ciśnienie, dzieje się tak również wewnątrz
naszych płuc. Wzięcie trzylitrowego oddechu na 20 m powoduje, że na powierzchni
byłoby to już 9 litrów – a to już przekracza
objętość płuc i co za tym idzie – powoduje
urazy ciśnieniowe.
Sha’ab Sharm to okrągła rafa dostępna
do nurkowań tylko z łodzi, mająca po obu
stronach piękne plateau. W piaszczystym
dnie morskim, w zbudowanych samodzielnie rurach mieszkalnych, żyją kolonie węgorzy ogrodowych (Hetorocongridae). Ryby

te, całkowicie przystosowane do życia
w piasku, nigdy nie pływają swobodnie.
Przez całe życie są związane z dnem. Ich
kolonie przypominają pola, na których ryby kołyszą się niczym źdźbła na wietrze.
Unoszą swe ciało w górę i w pozycji znaku
zapytania falują w rytm przepływających
prądów morskich, niczym jakaś grupa w tanecznym układzie. Prądy niosą plankton,
którym węgorze się żywią. W razie nagłego niebezpieczeństwa, na przykład polujących na nie makreli lub kiedy nadpływa
nurek, błyskawicznie chowają się w swoich
utwardzonych śluzem piaskowych rurkach.
Nurkowie znajdą tam też dla siebie dużo
ciekawych zakątków bogatych w faunę
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i florę, m.in. rekiny, żółwie, płaszczki, mureny, orlenie czy koniki morskie albo żabnice wtopione w tło koralowców, tak że tylko
wytrawny nurek może je dojrzeć. Te mistrzynie kamuflażu mienią się wszystkimi
kolorami: bielą, żółcią, czerwienią, zielenią, czernią. Spotkać można także osobniki
cętkowane.
Nurkowanie zawsze powinno wykonywać się przynajmniej w parze z innym nurkiem. Jest to wymóg zarówno formalny, jak
i wynikający ze zdrowego rozsądku. W nurkowaniu rekreacyjnym nurkowanie z partnerem (-ami) jest obowiązkowe. Planuj
każde nurkowanie i nurkuj zgodnie z tym
planem.
Marsa Abu Dabbab. Miejsce numer jeden dla nurków przyjeżdżających do Marsa Alam. Kultowe i jedyne w swoim rodzaju
ze względu na syreny. Poza tym można tam
znaleźć innych mieszkańców: kilkanaście
żółwi, z których największy ma ponad 1,2
metra. Obok tych niesamowitych morskich
stworzeń spotykamy tam, pasącą się
na podwodnej trawie – na głębokościach
osiągalnych przez pływaków-wczasowiczów pobliskiego hotelu – krowę morską.
Jest to nurkowanie z absolutnie najbardziej
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niesamowitym stworem Morza Czerwonego! Diugoń, dugoń lub piersiopławka (Dugong dugon) – morski ssak zaliczany
do rzędu syren, jedyny współcześnie żyjący

przedstawiciel rodziny diugoniowatych.
Diugonie są ssakami dużymi, przystosowanymi do życia wodnego i niezdolnymi
do poruszania się na lądzie. Dorosłe osob-
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niki osiągają długość rzędu 3 metrów,
przy masie ciała około 400 kg. Są roślinożercami, jedzą przez cały dzień i odżywiają się trawą morską. Populacje diugoni
sukcesywnie się zmniejszają. Współczesne
teorie mówią o tym, że Protosiren – przodkowie diugoni – byli spokrewnieni z ssakami kopytnymi i przodkami słoni żerującymi
w płytkich wodach w oceanie.
Każdy rodzaj nurkowania wymaga: określenia stanu zdrowia, odpowiedniego przygotowania, wyszkolenia w organizacji
zajmującej się szkoleniem nurkowym.
Nurkując nocą, masz szansę zaobserwować, jak miękkie korale żywią się mikroskopijnym planktonem. Wtedy dopiero uśpiona promieniami słonecznymi część podwodnej krainy budzi się do życia.
Jeśli zjawisz się w okolicach Marsa Alam
w czerwcu lub lipcu, możesz przeżyć spotkanie z rekinem wielorybim. Ten celebryta
ma fanów podążających jego szlakiem migracyjnym aż na północ, nawet do Zatoki
Akaba. Mimo swych potężnych rozmiarów
nie stanowi zagrożenia dla człowieka.
Środowisko podwodne to nieprzebrana
galeria życia, od mikroorganizmów (plankton) poprzez mieniące się kolorami ryby
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czy tanecznie poruszające się ślimaki, koniki morskie, ciekawskie delfiny, groźnie
wyglądające rekiny czy wielkie, majestatycznie poruszające się walenie.
Specjalistyczny kurs nurka-przyrodnika zapozna Cię z występującymi gatunkami ryb.
Dowiesz się też wielu rzeczy na temat mitów
i zagrożeń dotyczących niektórych stworzeń
– zwierzęta (w odróżnieniu od człowieka) nie
atakują ze złośliwości. To najczęściej obrona terytorium czy ochrona potomstwa. Nie

można im udowodnić chęci zemsty lub złości na człowieka, a nasz strach związany jest
z wyobrażeniami opartymi na nierealistycznych i przejaskrawionych produktach „światowej kinematogra- fii”.
Wiedzę kursową uzupełnią zajęcia o:
– środowisku lądowym i wodnym – charakterystyce fizycznej i strukturalnej;
– wyobrażeniach człowieka o życiu pod
wodą.
– formach interakcji i technikach nurko-

76

wych służących ochronie środowiska.
Kurs radzenia sobie z obrażeniami od potencjalnie niebezpiecznych zwierząt morskich uzupełni Twoją wiedzę, by lepiej
i pełniej być przygotowanym do poznawania podwodnej krainy (DAN HMLI). Kurs
Nurka Przyrodnika (Naturalist Diver) dostępny jest w większości systemów szkoleń.
Zapraszamy!
RMH & AMH
fot. Irena Stangierska
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Safari Dive Story
„Na świecie nie ma nic bardziej
giętkiego
ani
delikatnego
niż
„Na świecie nie ma nic bardziej
giętkiego ani delikatnego niż woda;
a jednak nie ma też niczego, co
przewyższa ją twardością i siłą”
Lao- tse, chiński mistrz tao
El Wasseem
Monotonny dźwięk jakiegoś tam agregatu, a raczej agrega-TU. Tuż za ścianą… Raz
po raz wyrywa mnie z rozkosznych objęć
Morfeusza. Lekko poirytowana próbuję zasnąć ponownie. Jeszcze nie wiem, jak bardzo zabraknie mi tego dźwięku tydzień
później. Po godzinnej, przerywanej drzemce dźwięk staje się coraz bardziej monotonnym elementem tła, które z dnia na dzień
będzie coraz mniej dokuczliwe. Zasypiam.
Budzi mnie nagły plusk wody. Jest ciemno i parno. Zrywam się na równe nogi – bulaj w łazience został otwarty i pewnie leje
się woda! Jeden krok i już jestem w malut-

kiej kabince z mikroskopijnym okienkiem
na wysokości wzroku, które wymacuję
w gęstej ciemności. Sucho. Na szczęście
nie toniemy. Chyba wszystko w porządku.
To tylko jakieś mocno sugestywne mlaśnięcie zaspanej fali. Wyglądam w ciemność
i wdycham przyjemnie słone powietrze.
Rozpiera mnie radość, że jestem właśnie tu
i właśnie teraz. Jest czwarta rano i wszechobecny, kołyszący spokój. A jeszcze kilka
godzin temu na warszawskim terminalu starałam się bezkolizyjnie uczestniczyć
w przepychaniu bagażu. Kilka tysięcy kilometrów za mną pozostał cały ten ludzki
rozgardiasz. Teraz, w wąskich kabinach,
snem spokojnych oddycha dwudziestu Wybrańców zgrabnej, dwudziestodziewięciometrowej El Wasseem. Ludzi, jak mniemam, kochających wodę pod jej wszelkimi
postaciami. Skoro zgodzili się zostać
upchnięci niczym szprotki w puszeczkach
drewnianych kabin, to musi tak być. Wracam do koi. Agregat mruczy coraz przyjaź78

niej. Łódź kołysze się, poskrzypując ostrożnie. Jakby nie chciała zbudzić żadnego
z nowoprzybyłych lokatorów. To uprzejme.
Na wysokości mojej głowy fale rozbijają się
o burtę. Zasypiam.
Wita mnie drażniący zgrzyt dwóch śrub
napędzających turbiny. Hałas przeszkadzający w przedśniadaniowej drzemce burzy
spokój nocy. Ale cóż to znaczy w porównaniu z możliwością przebudzenia się porankiem tak przenikliwie wypełnionym
oszałamiającą ilością światła słonecznego.
A niebawem przecież znajdę się Tam
– w najpiękniejszej przestrzeni przejawu istnienia – Lazurowej Wodzie.
Dźwięczy donośny, choć niezbyt wielki
dzwon okrętowy. Ulubiony sygnał nurków.
Spieszę w górę po stromych schodkach i już
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znajduję się w ogonku lekko zaspanych, ale
głodnych Wybrańców. Spory wybór niekonwencjonalnie wyglądających potraw.
Wszystkiego po troszku. Niektóre zaskakują swojskim smakiem. Ukradkiem przypatruję się twarzom, próbując rozpoznać kto
jest kto. Nie znam nikogo. A to śniadanie to
przecież tylko etap wstępny przed rozpoczęciem wspólnych podwodnych podró-

ży. I podróży w głębiny ludzkich serc. Jest
nawet nowa twarz, której nie pamiętam
z wczorajszej podróży. To pewnie nasz Lost
– zagubiony wczoraj w barze na lotnisku.
Używając sobie tylko znanych sposobów
pojawił się w Sharmie zaledwie trzy godziny po nas… Po chwili najedzeni i zaciekawieni nadchodzącym dniem siadamy
na pierwszy briefing. Zostajemy przydziele-
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ni do trzech grup nurkowych pod silnymi
rządami Przewodników. Mocno zbudowany i włosko uśmiechnięty Hammada, szczuplutki Ghandi o hindusko-pakistańskich
rysach i ciemnej karnacji i nasz Piotr.
Ras Kathy
17.10.2007
głębokość max 15,9 m
godz. zanurzenia: 11: 36
czas nurkowania: 49”
powietrze
Zaczęło się średnio ciekawie. Po pierwszym koszmarze wciągania siedmiomilimetrowej pianki i zdartych kosteczkach
u mnie, a opuszkach u Basi – niezdarnie zakłębiliśmy się na rufowej platformie tuż
nad wodą i hurtem chlupnęliśmy do szmaragdowej wody. Widok na gołe ściany skalne z jednej i łódź nurkową z drugiej był
również średnio ekscytujący. Nowouformowana grupa Piotrka, w składzie Gosia, ja,
Basia i Bartek oraz dwa Wojtki, potulnie
czekała na powierzchni na ostatnie body-checki przed pierwszym zanurzeniem. Inflatory poszły górę i... nikt, oprócz przewodnika naturalnie, nie zniknął pod powierzchnią. Głowa natychmiast zaczęła
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pracować. Przecież musi być jakiś inny sposób zanurzenia, skoro zazwyczaj wystarcza
mi 8 kg, aby zniknąć w odmętach, a dziś
dźwigam aż dwanaście. Oczywiście! Scyzoryk zadziała na pewno. Udało się… przepłynąć kilka metrów pod powierzchnią.
Cała grupka pokornie podpłynęła do łodzi,
żebrząc o dodatkowy balast. Mnie przypadły w udziale aż trzy kafelki. Po chwili niezbyt zgrabnie, ale przynajmniej skutecznie,
znaleźliśmy się kilka metrów pod powierzchnią. Pierwsza rzecz, która uderzyła
mnie pod wodą, to mój dyskomfort z powodu braku rękawiczek. Śmieszne doprawdy
– to powinno być raczej ulgą, a nie jakąś
niedogodnością… Poza tym nurkowanie
przebiegło dość spokojnie. Moje zainteresowanie budził głównie własny sprzęt i samopoczucie pod wodą. Później ukradkowa
obserwacja współtowarzyszy wycieczki
i ocena tego, jak moja osoba wypada na ich
tle. Na szczęście, poza tym, udało mi się zaobserwować kilka innych żyjątek morskich.
Na przykład smakowicie i słodko wyglądające rybeczki o równie lukrowanej nazwie
Half-and-Half Chromis. Mordki i do połowy brzuszka umaczane w czekoladowym
sosie, natomiast od połowy po ostatnią płe-

tewkę ogonka w lodach waniliowych. Następnym obiektem mojego zainteresowania
stała się pięknie tańcząca na boku wielka,
plamiasto-brązowa Rogatnica. Oczywiście
nie przyszło mi do głowy, że to nie żadne
popisy przed grupą ciekawskich nurków,
ale ostrzegawcze sygnały obronne rybiego
terytorium. Co ciekawe: Rogatnica strzeże
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swojego lokum w pionie. Absolutnie nie należy przepływać nad lub pod nią, bo natychmiast staje się agresywna i może
dotkliwie… ugryźć. Po spokojnym nurkowaniu na pokładzie znów zakłębiło się
od płetw, masek, rurek, pogubionych ręczników, kostiumów i tym podobnych akcesoriów, które znikają nieustannie pomimo
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przynale- żności do poszczególnych skrzynek posiadaczy licencji nurkowych…
W ogonku na wyczekiwany posiłek zrobiłam rozeznanie na temat stażów posiadanych przez poszczególne koleżanki
i kolegów. Z niema- łym zdziwieniem
stwierdziłam, że to właśnie ja jestem żółtodziobem. Fakt do wiadomości przyjęłam
z pokorą. Ale już po chwili zaczęłam wesoło rozmyślać nad niecnym planem gonie-

nia towarzystwa, bo przecież „nie o to chodzi, żeby złapać króliczka, ale żeby go gonić…!”
Jackfish Alley
17.10.2007
głębokość max 19,1 m
godz. zanurzenia: 15: 01
czas nurkowania: 37”
powietrze
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Tym razem morze wyraźnie broni dostępu do swoich skarbów. Niezłe falowanie.
Kiedy łódź zatrzymuje silniki, robi mi się
naprawdę słabo. Prawie nie mam siły utrzymać tego całego sprzętu na grzbiecie. Ale
ambicja jest silniejsza. Zwłaszcza ambicja
żółtodzioba, który miał przecież doganiać
bardziej doświadczonych kolegów. Byle
prędzej do wody. Ale woda jest bardzo niespokojna i łódź co chwila zmienia miejsce
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położenia. Basia i ja nie zdążamy wskoczyć
natychmiast za swoją grupą, i już po kilku
sekundach mamy do pokonania całkiem
spory kawałek po powierzchni. Częstotliwość oddechu wzrasta lawinowo. Oglądam
się na Basię, która zdaje się jeszcze gorzej
radzić sobie z pokonywaniem przestrzeni.
Cóż, zatem jestem ździebełko silniejsza. Co
prawda nie zdołam jej pomóc, ale postaram
się chociaż nie robić dodatkowego kłopo-

tu. Szybka mobilizacja i zaczynam mocniej
machać płetwami. Działa, choć mój żołądek nadal odmawia zwyczajowej współpracy. Piotr spieszy na ratunek Basi i po chwili
wszyscy jesteśmy w nieco rozproszonej, ale
gromadce. Błagam! Pod wodę!!!
Kilka minut później całkowicie zapominam o koszmarze na powierzchni. Cudowna nagroda. Obrazki jak z moich ukochanych disneyowskich slajdów o królestwie

Posejdona. Przepiękna, wysoko sklepiona grota z ażurową inkrustacją narośli i białym piaskiem na dnie. Trójwymiar i kosmos.
Natychmiast mam ochotę położyć się i zostać na tej podwodnej plaży w oczekiwaniu
na stale zmieniający się obraz podmorskiego życia. Zaczynam zastanawiać się
nad niesprawiedliwością faktu, że aby tu
zostać musze trzymać jakieś mało seksowne urządzenie zębach. To zadziwiające
i niepokojąco nienaturalne. Przynajmniej
jak dla mnie. W prześwicie groty – szmaragd, a na jego tle zatrzęsienie wielobarwnych rybek. Po prawej stronie, w skalnym
zakamarku, olbrzymi i pyszny żółto-niebieski Butterflyfisch. Przed nami słonecznie
oświetlony, niezwykle radosny i ruchliwy
bezmiar wód…
The Alternatives
17.10.2007
głębokość max 13,6 m
godz. zanurzenia: 18: 34
czas nurkowania: 59”
powietrze
To moje drugie w życiu nurkowanie nocne. Pierwsze, w Łańskim, odchorowałam
okrutnie. Dziś dla odmiany czuję tylko lekki,
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ale nawet przyjemny niepokój. Pod wodą jestem w miarę swobodna, choć z wykonaniem polecenia w lekkim prądzie „zatrzymaj
się” mam niewielkie kłopoty. Wyłączamy latarki. Niesamowite uczucie. Wszystko, no…
prawie wszystko widać. Jestem zaskoczona,
jak wiele można dostrzec przy samym tylko
blasku księżyca. Otoczenie nabiera zupełnie
innego i niezwykle czarodziejskiego wymiaru. Płyniemy dalej. Nawet nie umiem opisać
i wyrazić słowami tego, jak bardzo jestem

zachwycona. Pojęcia, żeby to wyrazić
po prostu nie istnieją. Naraz malusieńka, fioletowo-granatowa rybeczka siada mi w zagłębieniu dłoni, trzepocząc płetewkami
niczym spłoszony motyl. Czuję jej delikatny
ruch. Mam wrażenie, że bawi się ze mną
i w ogóle nie boi. Nie chce odpłynąć przez
dobre kilkanaście sekund.
Chwilę później naszym oczom ukazuje się
piękna, choć nie tak obszerna jak ta poprzednia grota. Muszę wszystko dokładnie obej-

rzeć. Nieuważnie walę butlą w ścianę
nad głową. Nie jest to przyjemne uczucie, ale
na szczęście nie uszkodziłam żadnego żyjątka. Na niedalekim horyzoncie przepływają
dwa piękne i olbrzymie stalowo-grafitowe
Plataxy. Pędzimy ile sił w płetwach, żeby je
dogonić i przyjrzeć im się z bliska. Czekają
dyskretnie i łaskawie pozwalają się podziwiać. Po chwili dystyngowanie znikają
za widnokręgiem światła latarki. Ledwie zdążam nabrać następny oddech, a już rozśmiesza mnie niezwykłe rybko-zwierzątko. Zamaskowana Nadymka. Ma aksamitną skórkę,
niczym futerkowy zwierzaczek, nadąsany
pyszczek, śmieszne wachlarzowate płetewki
i zbyt dużo rozmazanego makijażu w okolicach oczu. Niczym moja dobra i poczciwa
znajoma z teatru… Mijamy ławicę wielkookich strażacko-czerownych ryb nocnych
(Common Bigeye) i boczącego się Unicorna.
Jeszcze urocze pożegnanie przez ławicę
Glassfishy i… niestety trzeba zaczerpnąć powietrza już bez automatu oddechowego. Zasypiam z błogim uśmiechem i ma- rzeniem
o jutrzejszym porannym nurkowaniu na moim pierwszym wraku Morza Czerwonego…
„Syrenka” Margita Ślizowska
fot. K. Kolaczkowski, M. Szczepaniak
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Jaskiniowa majówka
Przypadające na początek maja
wolne dni postanowiliśmy wykorzystać tak, aby zmontować dłuższy wyjazd i zanurzyć się w kilku jaskiniach.

Wybór padł na Serbię – są tam warunki sprzyjające naszej działalności.
Mamy tam również kilka „tematów”
eksploracyjnych z poprzednich lat.

nasza ekipa w Belgradzie

fot. Marcin Malinowski
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Bardzo lubimy ten rejon Europy i klimat
w nim panujący – zarówno pogodowy, jak
i mentalny. Zebraliśmy więc absolwentów
ostatnich Warsztatów Nurkowania Jaskiniowego, uczestników kursu cavern, byłych
kursantów oraz kilku innych nurków jaskiniowych, porozumieliśmy się ze znajomymi z Serbii i 28 kwietnia rozpoczęliśmy
naszą przygodę.
Wyjazd był ekstremalnym połączeniem
dokończenia kursu cavern, turystyki nurkowo-jaskiniowej oraz działań eksploracyjnych. Jak się okazało w trakcie wyjazdu
– w pełni udanym…
Pierwsze dni spędziliśmy oswajając początkujących nurków jaskiniowych ze środowiskiem zalanych jaskiń oraz ćwicząc
różne sytuacje awaryjne. Z każdym nurkowaniem uczestnicy byli coraz pewniejsi siebie i swoich umiejętności nabytych podczas
Warsztatów Nurkowania Jaskiniowego
i kursu cavern u Honza. Entuzjazm nie słabł
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nawet przy codziennym, wielogodzinnym
i monotonnym warkocie sprężarki.
Nurkowania odbywały się w niezwykle
malowniczej jaskini Vrelo Krupaje. Temperatura 30 stopni w powietrzu oraz 10 stopni pod wodą sprawiała, że nurkowania były
przyjemne i nie obciążały fizycznie. Lekki
prąd wody tylko dodawał uroku działalności podwodnej, a dość dobra widoczność
zapewniała poczucie bezpieczeństwa.

Po pozytywnym ukończeniu części kursowej, grupa została podzielona. Zależało
nam na tym, aby nurkowie zaczęli działać
indywidualnie, bez obecności instruktora.
Celem naszych szkoleń jest wychowanie
samodzielnych nurków jaskiniowych,
w pełni odpowiedzialnych za planowanie
i przeprowadzenie akcji nurkowej w jaskini. Zaczęliśmy działać równolegle w kilku
jaskiniach. „Świeże” ekipy nurkowały w

polsko- serbska ekipa w j.Lazareva

fot. Uros Aksamovic
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znanych nam z wcześniejszych wizyt w
Serbii jaskiniach, doskonaląc umiejętności
poręczowania i odnajdywania dalszej drogi w zalanych korytarzach. Natomiast team’y doświadczone zajęły się działalnością
eksploracyjną w jaskiniach Lazareva i Vrelo Crnog Timoka. W wywierzysku jaskini
Lazareva, nasz serbski kolega Uros położył 75 m poręczówki, nurkując do 15 m
głębokości, Honzo dołożył 10 m w innym
ciągu o aktywnym przepływie, a Homer
jeszcze kilka metrów w tym samym kierunku. Prąd w Lazareva jest bardzo silny, dlatego w wąskim wejściu musieliśmy chwilę
powalczyć, by jaskinia wpuściła nas
do środka. To nurkowanie było także dobrym ćwiczeniem dla naszych młodszych
kolegów.
Dość słaba widoczność (do 1 metra) nie
pozwoliła, jak dotąd, na odnalezienie dalszej drogi, ale będziemy kontynuowali eksplorację w tym miejscu.
Kolejnego dnia ten kto miał chęć, mógł
dowiedzieć się od Homera o technikach linowych wykorzystywanych w jaskiniach.
Naszym celem jest wszechstronne wyszkolenie nurków jaskiniowych, potrafiących
działać w syfonach w głębi jaskiń suchych,
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pstrągi w Krupaje

fot. Jarek Malinowski

stąd wprowadzenie tego elementu do szkolenia. Z pewnością jesteśmy jedynymi szkolącymi w ten sposób w naszym kraju,
a z tego co wiem także daleko poza jego
granicami.
Po południu Uros zanurkował w syfonie
pierwszym, w głębi jaskini Lazareva i wyeksplorował 150 m zalanego korytarza o sil-

Homer Krupaje

nym prądzie, idącego w głąb jaskini, w kierunku północnym.
W tym czasie Honzo w jaskini Vrelo
Crnog Timoka naprawił swoją starą poręczówkę na całej długości, aż do przodka.
Wykopał ją spod piachu naniesionego prądem w ostatnich latach oraz dołożył 10 me-

Crni Timok
fot. Andrzej Martin Kasiński
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fot. Uros Aksamovic
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trów nowej ariany. Jednak kamieniem milowym w eksploracji tej jaskini było odnalezienie obejścia restrykcji, która wymuszała
użycie konfiguracji bocznej. Od tego momentu możliwe będzie korzystanie z konfiguracji plecowej plus butli depozytowych
doczepianych w konfiguracji bocznej, co
zapewne wydłuży zakres przyszłych penetracji. Honzo skasował także kilka dotych-

peleonurek w wywierzysku j. Lazareva
fot._Uros_Aksamovic
suche partie j. Lazareva

fot. Lukasz Korek

Tomek Zapior w Krupaje
fot. Andrzej Martin Kasiński

Tomek Zapior w Mlave

fot. Andrzej Martin Kasiński
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czasowych znaków zapytania po drodze
– okazały się one niszami korytarza głównego, a nie ciągami bocznymi, jak wcześniej
przypuszczał. Było to możliwe dzięki lepszej przejrzystości wody (ok. 2-3 m) i użyciu silniejszego światła. Następnego dnia
Honzo wrócił w to miejsce, by dokonać dal-
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szych eksploracji. Po 18 minutach płynięcia
pod prąd (dość wyczuwalny) znalazł się
na przodku, jakieś 340 m od otworu. Zaczął
eksplorować dalej, aż do skończenia linki
na kołowrotku. Przodek został przesunięty
o 160 m i aktualnie znajduje się na głębokości 13 m. W drodze powrotnej nowe odkrycia zostały skartowane. Nurkowanie
trwało 1,5 godziny, ale dzięki nowemu
szczelnemu skafandrowi i ciepłej odzieży
wewnętrznej było zupełnie komfortowe.
Po tych kilku dniach, obfitych w przeżycia, czas było opuścić gościnną Serbię. By-

liśmy tu w okresie serbskich świąt, a więc
towarzyszył nam charakterystyczny dla Bałkanów klimat luzu i zabawy oraz ich niesamowita, skoczna muzyka.
Reasumując, udało się wyszkolić nowych nurków jaskiniowych i zarazić ich
bakcylem takiej działalności, dokonać ciekawych odkryć i miło spędzić czas. Było
fantastycznie, z pewnością wkrótce udamy
się do Serbii ponownie – z nowym kursem
i celem dalszych eksploracji.
W wypadzie brali udział: Dominik Graczyk „Honzo” (SW) – kierownik, Jacek Strej-

czyk „Homer” (Aven), Tomasz Zapiór, Jarek
Malinowski, Martin Kasiński, Paweł Wójcik,
Paweł Zapiór, Paweł Musiała, Łukasz Korek, Marcin Malinowski, Grzegorz Wiciak,
Piotr Karpiński. Ze strony serbskiej: Uros,
Bojan i Nemania. Wspierali nas także serbscy grotołazi, działający w tym czasie w suchych partiach j. Lazareva.
Honzo wykorzystywał podczas nurkowań skrzydło DIR Zone otrzymane od CTN
Piórewicz, oświetlenie od GralMarine, zabezpieczenie tlenowe dzięki Klinice Medycznej IBIS w Warszawie, sprężarkę dzięki
Speleoklubowi Warszawskiemu. Dziękujemy wspierającym nas firmom!
Dominik Graczyk „Honzo”
honzo@o2.pl

otwor Krupaje od dolu

fot. Andrzej Martin Kasiński
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Homer w wywierzysku Crnog Timoka
fot. Uros Aksamovic
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Widziane bez maski
Parę dni temu był u mnie na warsztatach bardzo sympatyczny kolega. Planuje u mnie szkolenia, zaczęliśmy więc od podstaw, żeby ustalić na jakim
jest poziomie i co musimy zrobić. Na początek zabrałem mu 4 kg ołowiu.
Pierwsze dwa kilogramy oddał bez problemu, kolejnych dwóch nie chciał, ale
w trakcie następnego nurkowania rozstał się także z nimi. Co więcej, jak usunie gumki ściągające worek (skrzydło) lub zamieni je na takie bez gumek,
okaże się, że bez problemu będzie mógł zrezygnować z następnych 2 kg…
Nurkowie w absolutnej większości nurkują przeważeni. Dlaczego tak się dzieje?
Wynika to z wygodnictwa na etapie szkolenia podstawowego oraz w trakcie nurkowań „wakacyjnych”. Nurek przeważony,
dla którego dno jest elementem niezbędnym do nurkowania (bo można np. na nim
uklęknąć) jest „bezpieczniejszy” dla swojego instruktora czy divemastera, bo trudniej
mu uciec na powierzchnię, jest więc mniejsze ryzyko panicznego wynurzenia z zatrzymanym oddechem i związanej z tym
barotraumy. Zgodzicie się z takim rozumowaniem? Ja zdecydowanie nie. Jaki jest naj-

istotniejszy negatywny efekt przeważenia
nurka? Abstrahując od niepotrzebnego noszenia ciężarów i obciążania kręgosłupa
(wbrew pozorom odczuwalnego także
pod wodą), każdy zbędny kilogram balastu
to konieczność dopompowania o dodatkowy litr gazu źródła wyporu. Niby nie problem. Ale ten gaz zmienia swoją objętość
wraz ze zmianą głębokości. W skrajnych
wypadkach jest go tak dużo, że na głębokościach rzędu 2-3 m nawet zmiana o 2030 cm powoduje tak dużą zmianę objętości
gazu w BCD i suchym skafandrze, że konieczne jest upuszczenie lub dodanie
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do niego gazu. Jakakolwiek kontrola pływalności jest wtedy niemożliwa. Kolejna,
na szczęście znacznie rzadsza, ale za to
znacznie groźniejsza sprawa, to niemożność osiągnięcia powierzchni na skutek
przeważenia. Może to nastąpić w dwóch
sytuacjach. Pierwsza, gdy nurek jest na tyle
przeważony, że na większej głębokości
na skutek kompresji pianki (lub awarii i zalania suchego skafandra) pływalność stanie
się tak bardzo ujemna, że napełnione całkowicie BCD nie „udźwignie” nurka i druga – awaria BCD.
Ile zatem balastu powinien mieć nurek?
Na tyle dużo, by z prawie pustymi (tzn. zawierającymi 30 bar gazu) butlami mógł bez
problemu utrzymać się w toni na głębokości 3 m i na tyle dużo, by w przypadku awarii BCD mógł bezproblemowo osiągnąć
powierzchnię.
Kluczem do zrozumienia właściwego
wyważenia jest uświadomienie sobie faktu,
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że nurek wraz z właściwie dobranym sprzętem stanowi całość, której pewne elementy
są lżejsze, pewne cięższe, a pewne zmieniają swoją wagę i wyporność podczas nurkowania. Zastanówmy się zatem, co
generuje dodatnią lub ujemną pływalność
w sposób niezmienny, a co może zmieniać
się w trakcie nurkowania. Do sprzętu tonącego należą automaty, płyta, latarka, z reguły butle i balast. Napisałem z reguły
butle, bo butle aluminiowe mają pływalność dodatnią, przy czym mam na myśli
butlę, a nie znajdujący się w niej gaz. O gazie, jak zresztą o balaście, napiszę później.
Stałą pływalność dodatnią generuje ciało
nurka (ciało ludzkie ma pływalność delikatnie dodatnią), prawidłowo obsługiwany suchy skafander powłokowy (prawidłowo,
czyli z minimalną ilością gazu w skafandrze) i aluminiowe puste butle. Zmienną

pływalność ujemną, zmniejszającą się podczas nurkowania, generuje przede wszystkim zapas gazu w butlach – jeden m3,
czyli 1000 litrów powietrza (lub „zimnego”
nitroxu, np. EAN 32) to około 1,3 kg. Zatem
butla o pojemności wodnej 12 litrów, napełniona do 200 bar zawiera 2400 litrów,
czyli nieco ponad 3 kg gazu, który zużywamy podczas nurkowania. Zmienną pływalność dodatnią (zmniejszającą się podczas
nurkowania, a właściwie podczas zanurzania) generuje pianka.
Zatem należy dążyć do tego, by nurek
wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia miał pływalność neutralną. Przy prawidłowym wyważeniu jedyne elementy, które
zmieniają pływalność i wymagają korygowania BCD (jacket lub skrzydło) to gaz
w butlach, czyli z reguły około 1 kg na każde 4 litry pojemności wodnej butli. Ozna-

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
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cza to, że nurek nurkujący z butlą 12-litrową na początku nurkowania powinien dla
wyrównania pływalności dodać jedynie 3-4
litry gazu do swojego BCD. Jeśli musi dodać więcej, to najprawdopodobniej jest
przeważony.
Życzę bezpiecznych i ciekawych nurkowań.
Hubert Urbańczyk

Autor jest Nurkiem technicznym i jaskiniowym
GUE i TDI oraz Instruktorem technicznym
TDI/SDI, prowadzą cym kursy do stopnia TMX i
Asystenta Instruktora włącznie, różnego rodzaju
specjalizacje łącznie z kursem skuterowym, jak
również warsztaty przede wszystkim z zakresu
trymu, pływalności, technik poruszania się, w tym
przygotowujące do kursu GUE Fundamentals. Autora można znaleźć na Facebooku lub pod internetowym adresem: hubert@io.gliwice.pl

ORGANIZUJESZ SZKOLENIE,
WARSZTATY, WYJAZD NURKOWY
SKORZYSTAJ Z KALENDARZA
I DOPISZ TAM TERMIN
ORGANIZOWANEJ IMPREZY
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forum-nuras.com/calendar.php
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Czyste powietrze
Jeżeli po wodą poczujemy dziwny
zapach lub smak czynnika oddechowego, należy się po prostu wynurzyć. Niczego więcej, jako procedury
awaryjnej, oprócz ewentualnej pomocy partnerskiej, nie sposób zaproponować.
Sprężarkę należy oddać do serwisu,
a z butli całkowicie spuścić powietrze i ponownie je naładować – ale sprawną sprężarką. Jeśli zanieczyszczenia były tylko
gazowe, a nie osiadły na wewnętrznych
ściankach butli, taka procedura wystarczy.
Kiedyś zalecano nawet, by butle wywietrzyć, czyli wykręcić zawory i przez włożony do wnętrza butli przewód powietrzny
(z innej, podającej czyste powietrze sprężarki albo z niezanieczyszczonej butli)
przedmuchać butle dużą ilością czystego
powietrza. Bez wątpienia to nie zaszkodzi,
sądzę jednak, że aż taka pieczołowitość jest

chyba przesadą. Wietrzenie butli stosuje się
natomiast w innym przypadku. Otóż sytuacja może być poważniejsza, gdy stara, nieserwisowana sprężarka pompuje do butli
pary oleju, którym jest smarowana. Gdyby
istniało podejrzenie, że butle są zaolejone,
należy je wewnątrz umyć. Najlepiej zrobić
to roztworem zwykłego mydła, ponieważ
niektóre inne środki, np. do mycia podłóg,
mające odczyn kwaśny, mogą niekiedy
przyspieszać korozję metalu. Umytą butlę
należy obficie i wielokrotnie wypłukać. I wtedy, rzeczywiście, podana procedura wietrzenia butli jest konieczna, inaczej
bowiem nie sposób usunąć ze środka wilgoci. Do mycia można użyć zwykłej miękkiej szczotki do mycia butelek, założonej
na wiertarkę – tak, jak to zostało pokazane
na zdjęciach. Trzeba tylko uważać, żeby
wiertarką nie uszkodzić gwintu w szyjce
butli. Najlepiej osłonić go zrolowanym kawałkiem samochodowej dętki. Umytą i sta92

Mycie butli
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rannie, wielokrotnie wypłukaną butlę należy wysuszyć strumieniem gorącego powietrza ze sprawnej sprężarki. UWAGA! Mycie
butli, podobnie jak wszystko inne, trzeba
robić z należytą ostrożnością. Jeśli jesteś
członkiem klubu płetwonurków i przyjechałeś do klubowej bazy, to oczywiście nie
ma problemu, bo zawsze pomogą bardziej
doświadczeni koledzy, którzy robią to nie
pierwszy raz, a poza tym zawsze jest
pod ręką zawodowy instruktor. Jeśli zaś nie
należysz do klubu, to po pierwsze natychmiast się do jakiegoś zapisz, a po drugie lepiej ostatecznie oddać butlę do serwisu niż
narobić szkody. Tyle tylko, że kosztuje to
kilkakrotnie drożej, wcale nie ma pewności, że będzie dobrze zrobione, a najgorsze,
że traci się bezcenną okazję do wspólnej
pracy, która bardzo sprzyja budowaniu zespołu.
Jednak uważać trzeba. Zawory wykręcać
i wkręcać ostrożnie, nigdy nie wykręcać zaworu z butli, z której nie do końca opróżniono powietrze (bo zawór wystrzeli
podczas wykręcania) oraz pamiętać, że narzędzia i części muszą być prawidłowe.
Zwłaszcza uważać należy przy wymianie elementu na inny! Znane są przypadki,

gdy ktoś usiłował wkręcić normalny zawór,
tj. mający metryczny gwint M25, do butli
podobnej (z wyglądu identycznej), ale pochodzącej z Anglii, czyli z gwintem calowym. Taki gwint w butli ma minimalnie
większą średnicę niż typowy (metryczny)
gwint w zaworze. Efekt jest taki, że na początku zawór wkręca się bardzo luźno
(gwinty się łapią, ale tylko krawędziami).
W efekcie otrzymujemy armatę, z której zawór jest wystrzeliwany przy większym ciśnieniu – ścinane są ledwo zachodzące
na siebie krawędzie gwintu. Najgorsze, że
zawór się jednak wkręca, tylko jak gdyby
trochę „za luźno” i tylko mechanik mający
wyćwiczoną rękę może to wyczuć. Jeśli trafi się ktoś niedoświadczony, kto ten zawór
wkręci, to gdy zawór jest już wkręcony, nie
ma jak tego zauważyć. Po prostu stoi sobie
fajna butla (kupiona np. w internecie)
z wkręconym zaworem i gotowa do nabicia, podczas gdy tak naprawdę podczas ładowania w pewnym momencie (kiedy
ciśnienie wewnątrz pokona wytrzymałość
materiału) wybuchnie, w najlepszym przypadku wybijając zaworem dziurę w dachu
sprężarkowni. Może jednak zrobić komuś
krzywdę.

Płukanie butli
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Takich i podobnych kwestii jest bardzo
wiele, jednak uczestniczenie w klubie, grupie wartościowych, doświadczonych nurków pozwala zapobiegać problemom.
Samotność nie jest dobra dla nurka, ani
w ogóle dla człowieka. Samotne nurkowanie jest tak samo żałosne jak samotne życie,
niestety we współczesnym świecie rośnie
skala obu tych chorych zjawisk.
Tomasz Strugalski

W tekście wykorzystano fragmenty najnowszej książki Tomasza Strugalskiego
„Wszyscy muszą wrócić – filozofia nurkowania” oraz, jednej z poprzednich, bestsellerowej „Wypadki nurkowe – analiza
gorzkich doświadczeń”.
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków
Active Divers
kursy
płetwonurkowania
na wszystkie stopnie,
uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl
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Karta rabatowa, czy warto?
Wszystkie firmy kierujące swoją ofertę do
nurków serdecznie zapraszamy do współpracy przy wspólnym tworzeniu systemu lojalnościowego. Partnerami programu mogą
zostać bazy i szkoły nurkowe, biura podróży
oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu nurkowego. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.
Podstawowym założeniem Karty Rabatowej jest udzielenie klientom rabatu na
wszystkie oferowane przez Państwa towary i
usługi. Sami decydujecie o wysokości przyznanego rabatu.
Bezpłatna Karta Rabatowa to znakomity
sposób na promocję i dotarcie do coraz szerszego grona osób oraz stworzenia grupy stałych, zadowolonych klientów. Zostając
Partnerem projektu wyróżniasz się na tle
konkurencji, budujesz pozytywny wizerunek
firmy, dbającej o klienta i jego potrzeby.
Każdy posiadacz Karty Rabatowej z pewnością na bieżąco będzie sprawdzał ofertę
firm, w których może dokonać korzystnych
zakupów. Jeśli dotąd nie znał profilu działalności lub nie wiedział o istnieniu danej fir-

my, zachęcony rabatem z pewnością skorzysta z oferty naszego Partnera, szczególnie w
przypadku, gdy konkurencja nie bierze
udziału w programie.
Każda firma partnerska wymieniona zostanie na podstronie Magazynu nurkowego
Nuras.info, stworzonej specjalnie na potrzeby Karty Rabatowej.
Jeżeli jesteś kupującym i wciąż zwlekasz z
zakupem sprzętu, czekając na okazję lub
promocję, lub chciałbyś otrzymać rabat na
wyjazd lub kurs nurkowania… mamy dla
Ciebie ofertę.
Wystarczy, że odbierzesz bezpłatną Kartę
Rabatową, uprawniającą jej posiadacza do
uzyskania zniżek w firmach współpracujących z naszym Magazynem, a będziesz mógł
do maja 2011 r. bez żadnych ograniczeń,
korzystać z rabatów i promocji przygotowanych specjalnie dla czytelników Nuras.info.
Prezentację wszystkich Partnerów honorujących naszą Kartę znajdziesz na stronie internetowej nuras.info. Partnerami projektu są
wyłącznie renomowane firmy, które zyskały
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zaufanie i uznanie konsumentów najwyższą
jakością oferowanych produktów i usług.
Więcej na www.partnernurkowy.pl

Partnerzy programu

„Dotknąć głębi” Romuald Hłobaż
Nuras.info 8/2013

Premiera – 22.07.2013
„…pasje odmieniają ludzi, ale głębia robi
to wielokrotnie szybciej…” – Romek Hłobaż
„Dotknąć Głębi” to nie jest kolejny podręcznik o nurkowaniu, lecz zbiór opowieści jednego
z najbardziej doświadczonych nurków w Polsce.
Romuald Hłobaż w 20 rozdziałach podwodnych
opowieści wspomina wyjątkowe miejsca, nietuzinkowych ludzi i wydarzenia, których był świadkiem podczas 40-letniej pracy zawodowego nurka
i instruktora. Czytelnik przyjrzy się najpopularniejszym, a zarazem najciekawszym miejscom
nurkowym znajdującym się na terenie Czarnogóry, Chorwacji, Egiptu oraz Polski. Narracja czasami przypomina wydarte strony z pamiętnika,
a chwilami zbliża się do powieści przygodowej.
Książka jest wzbogacona niepowtarzalnymi fotografiami świata podwodnego autorstwa Ireny
Stangierskiej oraz Aleksandra Hłobaża, syna autora, który zdecydował się kontynuować pasję ojca.
Czytelnicy „Dotknąć Głębi” będą mogli również
obejrzeć dołączone do wydawnictwa trzy filmy,
dzięki którym zwiedzą akwen Adriatyku i Morza
Czerwonego. Książka została napisana z myślą

o nurkach profesjonalnych, rekreacyjnych, jak i ludziach, którzy po prostu interesują się światem
podwodnym i przygodą.
Romek Hłobaż o swojej książce:
„Historie o nurkowaniach, użytym sprzęcie,
pobitych rekordach i osiągniętych głębokościach to opowieści na przysłowiowe zimowe
wieczory. Nie są one jednak tematem tej książki. Zawiera ona utrzymane w osobistym tonie
teksty, powstałe począwszy od 2000 roku. Lekkie, mam nadzieję, w formie, wyrażające – często skrajnie złośliwie – mój osobisty punkt
widzenia. Czasami subiektywne i bardzo osobiste wrażenia i uczucia” Wstęp str. 5.
Opinie o książce:
„Romuald Hłobaż wydał
blisko 1500 certyfikatów nurkowych, w tym kilka moich,
za co jestem bardzo wdzięczna. Do niedawna wiedziałam, że jest świetnym instruktorem i ma zapał do tego,
żeby bezpiecznie sprowadzać pod wodę kolejnych
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adeptów nurkowania, ale przede wszystkim – żeby rozbudzać w nich pasję do poznawania podwodnego świata. Teraz dowiedziałam się także, że
ma niezwykły dar do opisywania swoich doświadczeń i przygód. Napisał książkę pełną konkretnych
porad dotyczących nurkowania, ale też książkę
pełną humoru, dystansu do siebie i tematu. To pozycja zarówno dla tych, którzy dopiero mają zamiar zanurzyć się w Wielki Błękit, jak i dla
profesjonalistów. Szczególne uznanie za wiele faktów z historii nurkowania podanych w sposób
przystępny i zajmujący. Uwaga, czyta się jak powieść, więc trudno się oderwać. No i siedząc w domu znów przypomniałam sobie, że móc nurkować... to jednak wielki przywilej!”
Martyna Wojciechowska
Poznanie, pasja, szukanie
odpowiedzi na pytanie o granice własnych możliwości,
czerpanie satysfakcji z drobnych, czasem banalnych
osiągnięć, kolejne osoby
i osobowości. Przeżycia este-
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tyczne, ale nie z powodu wyglądu książki jako
przedmiotu, a zawartości poetyckiej, emocjonalnej i intelektualnej. To wszystko i wiele, wiele innych doznań spotka Cię podczas lektury książki
mojego nurkowego buddy Romka Hłobaża „Dotknąć głębi”.
Krzysztof Ibisz
„Dotknąć głębi” Romka
Hłobaża to zdecydowanie interesujący eksperyment. Chwila
oderwania od rzeczywisto- ści,
zapomnienia o bieżących sprawach, a jednak prawdziwa, rzeczywista i konkretna narracja. Dobra książka, czytając niewiele
potrzeba, by móc przejść w inny wymiar. Momentami sami utożsamiamy się z głó-wnymi bohaterami, stworzonymi przez autora w niektórych
tekstach. Mimo że książka napisana jest bardzo
prostym i przystępnym językiem, zawiera wiele fachowych informacji. Wszystko w aureoli przygody,
odkrywania, poszukiwania, nauki.
Brygida Turowska
Zawartość CD ROM DVD – „Dotknąć głębi”
WIELKI BŁĘKIT MORZA CZERWONEGO
Film dokumentalny
Produkcja: Polska, rok prod. 2006

Dane techniczne: Barwny. 21 min.
POD CIŚNIENIEM
Film dokumentalny
Produkcja: Polska, rok prod. 2008
Dane techniczne: Barwny. 47 min.
Infovide-Matrix Diving Exploration 2007 to
podwodna wyprawa zorganizowana w czerwcu 2007 roku u wybrzeży półwyspu Synaj. Celem
projektu była eksploracja niedostępnych dla człowieka i jeszcze nigdy nie odkrytych zakątków Morza Czerwonego. By zweryfikować ukształtowanie
terenu, Jurek Błaszczyk dotarł na głębokość 231
metrów i tym samym pobił rekord Polski w nurkowaniu głębokim. Ściana w okolicy The Bells jest
jednym z najciekawszych miejsc nurkowych Morza Czerwonego. Do czerwca 2007 roku wszelka
wiedza na temat tego miejsca kończyła się na 220
metrach. Film pokazuje towarzyszące bohaterom
emocje, opowiada jak przyjaźń, ciekawość świata,
zgrany zespół doprowadzają do tego, że człowiek
zdolny jest pokonać własne słabości, przekroczyć
granice, by zrealizować swoje marzenia.
VIS NURKOWANIA GŁĘBOKIE
Film dokumentalny
Produkcja: Polska, rok prod. 2007
Dane techniczne: Barwny. 21 min.
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Kontakt:
Romuald Hłobaż tel. 691390290,
biuro@mdt.wroclaw.pl
Aleksander Hłobaż tel. 603999990,
biuro@mdt.wroclaw.pl
www.mdt.wroclaw.pl,
www.dotknacglebi.pl,
https://www. facebook. com/DotknacGlebi
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Subiektywny test latarek nurkowych
Postanowiłem kupić nową latarkę
za rozsądne pieniądze – budżet
ustaliłem na maksimum 1000 zł. Miała służyć jako główne światło, więc
biorąc pod uwagę trzycyfrową cenę,
na placu boju poza dość słabo (jak
mi się wydawało) świecącymi backupami pozostały Azony oraz Gralmarine KX narrow. Utworzyłem odpowiedni wątek na Forum- Nuras i cierpliwie czekałem na rady forumowiczów. Nie wiedziałem, że tym działaniem otworzyłem puszkę Pandory…
Szybko pojawiły się różne opinie jak
i propozycje nowych kandydatów do miana „najlepszej latarki poniżej tysiąca złotych”. Okazało się, że w tej kwocie można
kupić również Light For Me 4XPG, Tecline
LED US15 (o jej istnieniu wiedziałem, ale
z uwagi na rozmiar i zasilanie nie brałem
pod uwagę). Początkowo moim faworytem
był Azon – wahałem się pomiędzy wersją 3000 a 7000/9000. Na korzyść mniej-

szego przemawiała wielkość zasobnika (dla
wersji 7000/9000 to już prawie mały stage),
na korzyść większego – znacznie więcej katalogowych lumenów.
Niebawem pojawiła się możliwość wypożyczenia do testu Azona 3000 (od forumowicza Marcina R.), trzech latarek Light

Latarki biorące udział w testach
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For Me (4XPG, Backup Mini Tec i Backup
Mini Tec XML) od shop4divers. pl oraz pięciu latarek Gralmarine (KX Spot, KX Narrow, KX Narrow Mil., KX Mini i K2 Mini)
od ich producenta. Dodatkowo od firmy
Gralmarine otrzymałem luksomierz, dzięki
któremu mogłem obiektywnie porównać
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ilość światła generowanego przez poszczególne latarki. Nie miałem innego wyjścia
– musiałem zrobić „oficjalny” test.
Część pierwsza – mocniej nie zawsze
znaczy lepiej
Na pierwsze miejsce do prowadzenia testów wybrałem zalany fort Zbarż znajdujący się na warszawskim Okęciu. Przeprowadzenie porównania w środku dnia ułatwiał brak bezpośredniego dostępu światła
słonecznego. Przyzwoita widoczność (w
dniu testu około 4 m, co w okolicach Warszawy jest niezłym wynikiem) w połączeniu
z dużą ilością łatwych do podniesienia osadów dennych pozwoliły na zasymulowanie
zmiennych warunków nurkowania. I właśnie te zmienne warunki były największym
wyzwaniem dla latarek.
Rozpocząłem od „rozpływki” z równocześnie włączonymi wszystkimi latarkami.
Wrażenie niezapomniane – jeszcze nigdy
nie miałem pod wodą tak osobliwego
oświetlenia. Następnie znalazłem kilkumetrowy korytarzyk i tam przystąpiłem do wizualnej oceny działania każdej z latarek.
Jeśli chodzi o typowe backupy (K2 mini, KX
mini, LFM minitec, LFM XML), to wszystkie
dawały skupione światło ze słabszą poświa-

tą – różniły się między sobą przede wszystkim ilością i barwą światła. Dobrze nadawały się do komunikacji. Do tej grupy
zaliczyłbym KX mil. (military) pomimo mało backupowego wyglądu. Nie takiej latarki szukałem dla siebie, więc głównym
punktem programu miała być rywalizacja
latarek aspirujących do bycia alternatywą

dla typowej latarki głównej. W tej grupie
bardzo spodobały mi się KX Narrow i KX
Spot (ta sama dioda, identyczna optyka – różnica tylko w gabarytach i zasilaniu) – dawały mocny, skupiony punkt doskonały
do komunikacji. Ich poświata była na tyle
równa i mocna, że z powodzeniem można
w jej świetle oglądać podwodne znaleziska.

Zmontowany do testów pod wodą zestaw oświetleniowy
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Testowane latarki pod wodą

Bardzo podobał mi się wyraźny kształt poświaty – widać było dokładną granicę między światłem a cieniem – nie było tu efektu
powolnego zanikania.
Latarką LFM 4XPG nacieszyłem się dość
krótko. W dobrych warunkach (w niezmąconej części „poligonu testowego”) dawała
jeszcze radę, w obecności typowej dla podwarszawskich nurkowań widoczności wywołała podobny efekt do włączenia w samochodzie świateł drogowych podczas gęstej mgły. Widać jasność i nic więcej. Po
dość krótkim czasie latarka zamrugała i zgasła. Po jej wyłączeniu i odczekaniu kilku
minut, ponowne włączenie dawało tylko
parę chwil światła, po czym 4XPG kompletnie wyłączała się.

Na koniec mój faworyt sprzed rozpoczęcia testu – Azon 3000. Bardzo podobał mi
się niewielkich rozmiarów zasobnik z akumulatorkami, natomiast kompletnie niewygodny był znajdujący się z tyłu głowicy
włącznik latarki wykonany z pleksi. Azon
dawał dużą ilość światła o niewielkim skupieniu i podobnie jak 4XPG wywołał dokładnie ten sam efekt – przy nawet lekko
zmąconej wodzie było widać, że światła
jest dużo i nic poza tym. Na niekorzyść
Azona działała również barwa jego światła
– znacznie cieplejsza od pozostałych latarek, zwłaszcza w zielonkawych wodach
fortu Zbarż.
Część druga – szkiełkiem i okiem
Dalszą część testów stanowiły pomiary
parametrów poszczególnych latarek. Mierzona była ilość i kształt światła oraz czas
działania na bateriach. Fotografie przedstawiające światło poszczególnych latarek były wykonywane na manualnych ustawieniach aparatu – takich samych dla każdej
serii (odległość latarki od ściany 0,5 m i 1
metr). Podczas pomiarów wszystkie latarki
używały takich samych akumulatorów
18650 Samsunga (różowych) z wyjątkiem
bateryjnej KX Spot. Pomiar czasu świecenia
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Zestawienie wszystkich świateł na jednej ilustracji

Stanowisko pomiarowe
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dla KX narrow został dodatkowo przeprowadzony na akumulatorze Panasonica.
Jednym z efektów sesji fotograficznej jest zestawienie porównujące światło każdej z latarek.
Dokonane pomiary pozwoliły na obliczeĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƑǁŝĂƚĞųŶĂũĞĚŶĞũŝůƵƐƚƌĂĐũŝ
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Wyniki pomiaru czasu świecenia

Nazwa latarki
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testu mierzone było maksymalne natężenie
światła w pewnych odstępach czasowych.
Zdecydowanymi zwycięzcami tego testu
były latarki Gralmarine K2 mini i KX Mil.
oraz Light For Me backup mini tec.
Część trzecia – szczegółowe wyniki
GralmarineK2 mini i KX mini
Te dwie latarki to typowe backupy. Zew-
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nętrznie niemal identyczne, po włączeniu
od razu widać różnicę – KX jest znacznie
mocniejsza (dioda XM-L2) od K2. Ta słabsza natomiast ma zdecydowanie dłuższy
czas świecenia. Na uwagę zasługują niewielkie gabaryty. Cena każdej z nich – 420
złotych (z akumulatorem i ładowarką). Występują również w wersji video (kąt skupienia 125 stopni)

Czas świecenia latarek K2 mini
i KX mini mierzony w minutach

Gralmarine KX mini

Gralmarine K2 mini i KX Mini

KX Mil (Milatary)
W pierwszym momencie sądziłem, że ta
latarka będzie konkurować z „większymi
102

latarkami”, jednak w trakcie testów okazało
się, że działa jak typowy backup. Słabsze
światło rekompensuje bardzo długi czas
działania.
Uwagę zwraca również masywność konstrukcji – latarka sprawia wrażenie „pancernej”. Model ten nie jest oferowany w normalnej sprzedaży, produkowany jest na
specjalne zamówienia dla wojska.
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Czas świecenia latarki
Gralmarine KX mil. mierzony
w minutach

Gralmarine KX military

KX Narrow i KX Spot
Kolejna, po K2 mini I KX mini, para latarek w tym teście. Tym razem dioda i optyka
są identyczne – różny jest sposób zasilania
– w KX spot są to 3 baterie R14, w KX Narrow – akumulator 18650. Można ją kupić
w wersji z uchwytem typu goodman oraz
103

w nowej odmianie „Concordia”, którą można włączać jedną ręką przy pomocy obrotowego pierścienia zlokalizowanego w tylnej części latarki.
KX Narrow oferowana jest również jako
światło video pod nazwą „KX WIDEO 1
LED”. Jedyne co mi w niej przeszkadzało,
to niezbyt długi czas świecenia na standardowym akumulatorze. Rozwiązaniem okazał się akumulator Panasonica o zwiększonej pojemności, co dobrze widać na wykresie czasu świecenia tej latarki. Nie testowałem czasu świecenia KX Spot ze względu
na sposób jej zasilania.
Cena KX Spot 420 zł (z bateriami), KX
Narrow w podstawowej wersji – 760 zł
(z akumulatorem i ładowarką).

Gralmarine KX Spot
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Gralmarine KX Narrow z akumulatorem Panasonic
Gralmarine KX Spot
Czas świecenia latarki
Gralmarine KX narrow
mierzony w minutach

Gralmarine KX Narrow
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Light For Me Backup Mini Tec

Light For Me Backup Mini Tec

podstawową się nie nadaje, a jako backup
wolałbym LFM Backup tec mini lub którąś
z latarek Gralmarine. Cena 389 zł (bez akumulatora i ładowarki).

Czas świecenia latarki Light
For Me BackupMini Tec
mierzony w minutach

Light For Me Backup Mini XML

Niewielki backup od Light For Me wyróżniał się niską ceną (250 zł bez akumulatora i ładowarki) oraz niewielkimi gabarytami

(choć nie tak małymi, jak seria mini Garlmarine). Niedroga, wygodna, z długim czasem działania – moim zdaniem znakomicie
nadaje się na latarkę zapasową.
Light For Me Backup Mini XML
Ta latarka niczym szczególnym mnie nie
zaskoczyła, choć trzeba przyznać, że jest
zupełnie poprawna. Mimo to na latarkę
105
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coraz słabiej). Nie wykluczam natomiast jej
przydatności w tropikalnych wodach o dużej przejrzystości. Cena – 795 zł (bez akumulatorów i bez ładowarki).

Light For Me 4XPG

Light For Me 4XPG
Z tą latarką miałem najwięcej problemów. Spora długość, słaby czas działania
(producent zaleca stosowanie wyłącznie
ogniw najwyższej jakości, testy odbywały
się na akumulatorach Samsunga, które widocznie tych kryteriów nie spełniały), słabe
skupienie. To nie jest latarka dla mnie – mo-

im zdaniem słabo nadaje się do nurkowania w polskich wodach. Zupełnie nie podobało mi się automatyczne wyłączanie
latarki przy niskim poziomie naładowania
akumulatorów – po kilku mignięciach gasła
całkowicie (inne latarki po prostu świeciły
106

Azon 3000
Azon 3000 jest jedyną dzieloną latarką
w cenie poniżej 1000 zł. W teście brała
udział starsza wersja Azona zbudowana na 9 diodach XPG. Aktualnie producent
oferuje model oparty na 3 diodach MK-R,
ponoć dający 25% więcej światła i nieco
lepsze skupienie.
Bezsprzecznie spośród testowanych latarek Azon dawał najwięcej światła, niestety
zarówno jego kształt, jak i barwa skutecznie zniechęciły mnie do niej. Nie podobał
mi się też w Azonie obrotowy włącznik zrobiony z materiału podobnego do pleksi
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Azon 3000

Czas świecenia latarki
Azon 3000 mierzony w
minutach – moc 100%

– precyzja jego obsługi w rękawicach pozostawiała wiele do życzenia. Podobała mi
się natomiast wielkość zasobnika na akumulatory. Niestety pomysł umieszczenia
tam 12 ogniw AA podobał mi się tylko
do momentu konieczności ich naładowania. Zarówno wkładanie/wyciąganie aku-

mulatorków, jak również sposób zamykania zasobnika nie są dla mnie zbyt wygodnym rozwiązaniem. Nie dziwi mnie fakt, że
niektórzy jej użytkownicy przerabiają zasilanie na pakiety akumulatorów.
Cena 640 zł (z akumulatorkami, bez ładowarki, z uchwytem goodman)

Epilog – mój wybór
Moim faworytem została latarka Gralmarine KX narrow. Nie tylko dawała najlepsze
(według mojej opinii) światło, również jej
gabaryty są bardzo „zadowalające”. Doskonale sprawdziła się podczas nurkowania
w różnych warunkach (np. nocnego i na
wrakach), gdzie nie odstawała od większych i znacznie droższych latarek. Jedynym jej minusem jest czas świecenia, ale
i z tym można sobie poradzić, zaopatrując
się w lepszy akumulator.
Aktualnie prowadzone są próby z zasilaniem latarki KX Narrow akumulatorkami typu 26650 o znacznie zwiększonej pojemności (LFM 4XPG również pozwala
na stosowanie takich akumulatorów). Według najświeższych informacji z Gralmarine, już w sierpniu latarka będzie oferowana z akumulatorem 26650 o pojemności 5 Ah i odpowiednią ładowarką.
Dziękuję za wypożyczenie do testów:
Marcinowi R. z Forum-Nuras – Azon
3000,
Shop4Divers. eu – latarkiLight For Me,
Gralmarine – latarki własnej produkcji
oraz luksomierza.
Paweł Kaczmarski (pmk)
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Kamery sportowe
Kilka lat temu na rynku pojawiły się niewielkie kamery sportowe tzw. „action cameras”, które pozwalają uwieczniać nasze wyczyny we wszelkiego
rodzaju sportach ekstremalnych i wielu codziennych sytuacjach. Od tego czasu do serwisu YouTube zaczęto lawinowo wgrywać filmy zarejestrowane
za pomocą kamer umieszczonych na kaskach, kierownicach rowerów i motocykli, na deskach rozdzielczych samochodów. Wielu producentów szybko
zareagowało na potrzeby rynku i wprowadziło do swoich ofert kamery sportowe do zadań specjalnych.
Obecnie w polskich sklepach kupić możemy kilkadziesiąt tego typu produktów,
jednak gdy dzieliłem się ze znajomymi planami związanymi z niniejszym testem i informowałem ich, że będę testował kamery
sportowe, wiele osób mówiło: „…aaa takie
GoPro”. GoPro to marka kamer sportowych
stworzona przez Nicholasa Woodmana,
którego firma niejako przecierała szlaki
w tej branży. Jej produkty stały się bardzo
popularne i stąd przeświadczenie, że kamery sportowe to właśnie GoPro. Obawiamy
się, że niedługo będziemy tu mieli sytuację

taką, jak w przypadku samochodów terenowych, na które niezależnie od marki często
mówimy jeep, albo butów sportowych potocznie nazywanych adidasami – pomimo
że nigdy nie widziały one fabryki firmy Adidas, a kupiliśmy je np. w sklepie Nike.
Trzeba zatem wiedzieć, że na GoPro
świat się nie kończy i kamery sportowe oferuje także wielu innych producentów.
W związku z tym, żeby uniknąć sytuacji,
w której wszystkie kamery sportowe będziemy nazywać w Polsce „gołpro”, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej, co w tej kwestii
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mają do powiedzenia inne firmy. Sporty
wodne – nurkowanie
Kontynuując cykl artykułów ułatwiający
orientację w szerokiej ofercie sprzętu fotograficznego, który warto mieć przy sobie
pod wodą, tym razem, na prośbę Czytelników, zapraszamy do zapoznania się z testami podwodnych kamer.
Wybraliśmy się do Egiptu, zabierając ze
sobą kamery: Drift HD Ghost, Panasonic
HX-A100, Polaroid XS100, Redleaf RD32II,
Rollei HD Bullet 5S.
Gdy zakończyliśmy pierwszy dzień nurkowy i wróciliśmy do pokoju hotelowego,
aby przejrzeć podwodne filmy testowe, spotkało nas dość niemiłe zaskoczenie, bowiem
wszystkie klipy, z wyjątkiem tych zarejestrowanych kamerą Redleaf, były nieostre. Jak
się okazało, wina leży po stronie portów kopułkowych, w które wyposażone są cztery
pozostałe urządzenia. Kamery sportowe posiadają obiektywy o bardzo szerokim kącie
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widzenia, a więc aby uniknąć winietowania,
a przez to konieczności stosowania soczewki o dużej średnicy, konstruktorzy na początku układu optycznego stosują soczewkę
wypukłą, która pod wodą zachowuje się jak
port kopułkowy obudowy podwodnej. Również taki port znalazł się na wodoszczelnej
do 60 metrów obudowie do Rollei Bullet 5S.
Stosowanie w fotografii podwodnej portu kopułkowego ma jedną podstawową zaletę
– w przeciwieństwie do portu płaskiego nie
zawęża on pola widzenia obiektywu. Gdy
korzystamy z portu płaskiego, musimy liczyć
się z tym, że ze względu na różne wartości
współczynników załamania światła w wodzie i w powietrzu, ogniskowa obiektywu
pod wodą wydłuży się o około 1/3 i przez to
zmniejszy się jego kąt widzenia.
Mając port kopułkowy nie musimy się
tym martwić, jednak jego specyfika oraz
związane z tym prawa fizyki sprawiają, że
obiektyw znajdujący się za portem kopułkowym nie ostrzy na fotografowany/filmowany obiekt, lecz na obraz wirtualny, który
znajduje się zazwyczaj kilkanaście bądź kilkadziesiąt centymetrów od portu. Odległość
wirtualnego obrazu zależna jest głównie
od wielkości portu i można w uproszczeniu

przyjąć, że jest ona 1,5 raza większa od jego średnicy. Zatem w przypadku naszych
kamer, których porty kopułkowe mają średnicę około 2-3 cm, wirtualny obraz powstaje w odległości nie większej niż 5 cm!
Niestety obiektywy zastosowane w kamerach sportowych, to w większości bardzo proste konstrukcje pozbawione autofokusu. Ostrość jest w nich ustawiona na
sztywno, a głębia ostrości obejmuje obszar
znajdujący się od kilkudziesięciu centymetrów od obiektywu do nieskończono- ści.
W rezultacie cztery z testowanych kamer
dają pod wodą obraz nieostry. Wyjątkiem
jest tu Redleaf, którego przednia ścianka nie
jest wypukła, więc w jego przypadku mamy
do czynienia z portem płaskim. Zatem
zmniejsza się pod wodą kąt widzenia kamery, jednak rejestruje ona obraz rzeczywisty,
a nie wirtualny i stąd nie ma tu problemów
z ostrością.
Żeby nie być gołosłownym, zachęcamy
do zapoznania się z poniższym testem przeprowadzonym w basenie.
Na filmach widać wyraźnie, jak po zanurzeniu kamery pod wodę tracimy ostrość.
Wyjątkiem jest tu wspomniany Redleaf, który został wyposażony w port płaski.
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Drift HD Ghost

Panasonic HX- A100

Polaroid XS100
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Redleaf RD32II

Rollei HD Bullet 5S

W związku z tym zarejestrowane podczas nurkowania filmy nie przedstawiają się
zbyt ciekawie, bowiem 4 z nich w zasadzie
do niczego się nie nadają.
Z kamerami Drift HD i Panasonic nurkowaliśmy na powierzchni, bowiem są one
wodoszczelne do głębokości odpowiednio 3
i 1,5 m, natomiast z pozostałymi modelami
zeszliśmy na głębokość około 10-20 metrów,
w zależności od limitów głębokości.

Drift HD Ghost

Redleaf RD32II

Panasonic HX- A100

Rollei HD Bullet 5S

Na filmach ponownie widać wspomnianą nieostrość i znów wyjątek stanowi tu Redleaf, który może pochwalić się pełną
użytecznością do głębokości 20 metrów.
Biorąc pod uwagę, iż jest to najtańszy produkt w naszym teście, to należą mu się
wielkie brawa.
W trakcie przeprowadzania niniejszego
testu w sprzedaży pojawiła się wodoszczelna obudowa do modelu Drift HD Ghost.

Polaroid XS100
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Wzbudziła ona nasze zainteresowanie, bowiem została wyposażona w port płaski, co
dawało nadzieję, na zarejestrowanie kamerą filmów podwodnych, które nie są rozogniskowane.
Nasze przypuszczenia były słuszne, co
potwierdza poniższy test basenowy.
Drift HD Ghost

Drift HD Ghost

Niestety widać wyraźnie, że wstawienie
przed obiektyw dodatkowej płaskiej soczewki wpłynęło dość mocno na pogorszenie obrazu na powierzchni, bowiem
stał się on mydlany i pozbawiony szczegółów.
Mimo to postanowiliśmy wykonać z Driftem kilka nurkowań, aby sprawdzić, jak
spisze się on na głębokościach z przedziału 10-25 metrów.

Powyższy film testowy pokazuje, że podobnie jak Redleaf kamera nie powala kolorami, bowiem obraz posiada silną niebieską
dominantę. Niestety na obudowie nie przewidziano gwintu na filtr mogący poprawić
odwzorowanie barw pod wodą. Do ostrości obrazu oraz odwzorowania detali nie
powinniśmy mieć zastrzeżeń, jednak Redleaf wydaje się radzić sobie w tej kwestii
znacznie lepiej. Tym bardziej że w przypadku Ghosta zaobserwowaliśmy pewną
niedogodność, która objawia się od głębokości około 15 metrów. Dużej średnicy płaski port obudowy ulega ugięciu w wyniku
działania ciśnienia wody i w centralnej części zaczyna dotykać przedniej soczewki
obiektywu. Niestety objawia się to na filmach w postaci wyraźnie widocznego pola
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nieostrości w środku kadru. Zastanawia nas
natomiast jeszcze jedna rzecz. Skoro już
na 15 metrach występują takie problemy, to
co się dzieje na głębokości 60 metrów
(na tyle wg specyfikacji możemy zejść
z obudową), gdzie panuje niemal 3 razy
większe ciśnienie. Szczerze powiedziawszy, w takiej sytuacji nurkowanie na tak dużej głębokości wydaje się dość ryzykowne,
ze względu na możliwość uszkodzenia
obiektywu kamery i portu obudowy.
Kasetka wodoodporna do kamery DRIFT
HD GHOST

Brytyjski producent DRIFT INNOVATION, który z końcem zeszłego roku wprowadził do sprzedaży swój flagowy model
kamery DRIFT HD GHOST, rozszerzył wła-
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śnie ofertę przeznaczonych do niej akcesoriów o wodoodporną kasetkę.
ABSOLUTNE BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizm zamykający dla zapewnienia 100% bezpieczeństwa jest podwójny,
w środku standardowo umieszczone wkłady antyparowe podwyższają komfort pracy.
PEŁNA KONTROLA
„Wyjęcie” wszystkich przycisków obsługi na zewnątrz kasetki oraz doskonale w całości widoczny ekran LCD umożliwiają
pełną i swobodną kontrolę nad kamerą
GHOST, co wyjątkowo ważne – bez konieczności wyjmowania jej z kasetki wodoodpornej. Co więcej – dzięki odpowiedniej
konstrukcji łatwo dostrzec można informacyjną diodę LED, umieszczoną na górze kamery GHOST. Odpowiednie kolory diody

zapewnią nas o aktualnym statusie pracy
kamery (zielony – video, czerwony – nagrywanie, żółty – foto, fioletowy – time lapse,
niebieski – fotoburst)
100% UŻYTKOWOŚCI i ERGONOMII
Kasetka wykorzystuje do montażu standardowy gwint fotograficzny 1/4 cala, co
zapewnia swobodną pracę nie tylko ze
wszystkimi mocowaniami DRIFT, ale również innymi, kompatybilnymi ze standar-

dem foto. Ponadto nowa konstrukcja kasetki wodoodpornej zachowuje bardzo wysoką ergonomię kamery GHOST, nie powodując nadmiernego odstawania od powierzchni montażu.
OSTRY OBRAZ
Płaski, w pełni wymienny przedni panel
gwarantuje żywy, ostry obraz z ujęć podwodnych.
Oceńmy teraz przydatność testowanych
kamer w sportach wodnych.
Drift HD Ghost – 4 pkt.

Gdy posiadamy kamerę Drift HD Ghost
bez obudowy, to podczas nurkowania zupełnie nam się ona nie przyda. Chcąc wykorzystać ją nad wodą, możemy najwyżej
przymocować ją do deski surfingowej przy
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pomocy płaskiego adaptera bez obaw, że
zostanie ona zalana, co gwarantuje jej wodoszczelność do 3 m. Niestety, gdy tylko
kamera znajdzie się pod powierzchnią wody, musimy liczyć się z tym, że zarejestrowane obrazy będą nieostre.
Sytuację ratuje zakup opcjonalnej obudowy podwodnej, jednak wiąże się to z dodatkowym wydatkiem 179 zł. Pozwoli to
wykorzystywać Drifta podczas nurkowań,
jednak tylko niezbyt głębokich, bowiem poniżej 15 metrów będą nam doskwierać opisane problemy z uginającym się portem.
W trakcie nurkowania kamerę możemy
przymocować do paska od maski za pomocą
dołączonego w zestawie adaptera, bądź wykorzystać znajdujący się na obudowie gwint
statywowy i użyć opcjonalnego ramienia.
Na koniec warto zaznaczyć, że podwodna obudowa została wyposażona w 4 przyciski, które pod wodą dają nam dostęp
do wszystkich ustawień kamery.
Panasonic HX-A100 – 1 pkt.
Z Panasonikiem nie mamy możliwości
zanurzenia się głębiej niż na 1,5 metra.
A nawet gdy pogodzimy się z faktem, iż
możemy nurkować tylko powierzchniowo,
to nie uda nam się zarejestrować nim

ostrych filmów.
Sytuację pogarsza brak możliwości zamocowania
urządzenia np. do
deski surfingowej,
a więc podczas
uprawiania wodnych sportów musimy zdać
się jedynie na rejestrowanie ujęć nad powierz- chnią wody i z kamerą przymocowaną do głowy za pomocą uchwytu usznego.
Polaroid XS100 – 2 pkt.

Polaroid daje nam znacznie więcej możliwości mocowań, co zapewnia gwint statywowy oraz szerszy wybór dołączonych
w zestawie akcesoriów.
Niestety jesteśmy zdani jedynie na rejestrowanie ujęć znad powierzchni wody, bowiem pod nią obraz staje się nieostry. Zatem
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deklarowaną przez producenta wodoszczelność obudowy do 10 metrów można uznać
za typowy chwyt marketingowy.
Redleaf RD32II – 5 pkt.

Redleaf jest czarnym koniem niniejszej
części testu. Najtańsza z kamer, do tej pory
dość słabo oceniana w pozostałych kategoriach, tym razem zasługuje na najwyższą
notę. Jako jedyna świetnie sprawdza się
podczas nurkowań i to bez konieczności
stosowania dodatkowych akcesoriów. Daje
przy tym zadowalającą jakość obrazu, która sprawia, że jest to znakomite rozwiązanie dla każdego nurka, który nie chce
rozstawać się ze zbyt dużą sumą pieniędzy.
Miłośnicy innych sportów wodnych będą musieli wyposażyć się w dodatkowe zestawy akcesoriów, aby odpowiednio móc
zamontować kamerę do swoich desek czy
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skuterów, jednak pamiętajmy, że ich cena
nie jest wygórowana.
Rollei HD Bullet 5S – 3 pkt.

W przypadku Rollei mamy podobny problem co z Polaroidem. Producent zastosował tu jeszcze lepszy chwyt marketingowy
deklarujący wodoszczelność obudowy
do 45 metrów. Jednak zaraz pod powierzchnią obraz z kamery staje się nieostry.
Mimo to, naszym zdaniem, Bullet 5S zasługuje na punkt więcej od XS100, bowiem osoby pływające na nartach wodnych, deskach,
czy skuterach z pewnością docenią większą
liczbę akcesoriów montażowych, a w szczególności dołączone w zestawie szelki.
W kolejnym numerze przedstawimy test
kamery GoClever DVR Sport Gold
Robert Olech
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