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Witajcie! Choć za oknami prawdziwy kwiecień – plecień, mimo że słońce wciąż toczy nierówną walkę z
chmurzyskami, to jednak już za parę chwil wiosna wybuchnie świeżutką, soczystą zielenią. Po świątecznym,
rodzinnym leniuchowaniu przy suto zastawionych stołach czas już więc najwyższy krytycznie przyjrzeć się swojej piance, która całą zimę kurczyła się w szafie – efekt uboczny zbyt rzadkiego użytkowania, nie podlega
reklamacji. Jedyną metodą, aby znów pięknie układała się na naszych zgrabnych ciałach jest natychmiastowe zwiększenie aktywności czy to na świeżym powietrzu, czy też pod okiem doświadczonego instruktora w
modnym klubie – metoda w tym wypadku nie jest ważna, liczy się efekt! Gdy już problem z pianką mamy
rozwiązany, warto przyjrzeć się pozostałym elementom sprzętu. W tym wypadku, dla odmiany, do przeglądu i ewentualnej regeneracji oddajemy sprzęt a nie siebie, w dodatku pamiętajmy, że nie ma tu mowy o
swobodnym wyborze, gdyż może się tym zająć wyłącznie profesjonalny ser wis. Warto zadbać o to jak najszybciej, bo przed nami długi majowy weekend, czyli czas, kiedy przybierające coraz bardziej niebieski odcień jeziora niebezpiecznie pobudzają wyobraźnię i odrywają z wygodnych foteli nawet największych leniuchów.
W którą stronę skierują pierwsze kroki? Raczej trudno podejrzewać, że będzie to zimna rzeka w centrum
miasta, choć około pięciuset śmiałków tak właśnie powitało wiosnę, płynąc barwnym korowodem w nurtach
olsztyńskiej Łyny. Kto nie dojechał, znajdzie relację w najnowszym numerze, w którym jak zwykle zaprosimy Was do odwiedzenia naszych polskich jezior, ale również postaramy się zainspirować do poznawania najdalszych zakątków ukrytych pod błękitną taflą wody. Zapraszamy do lektury
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Filipiny Dive Tour 2015
Podporządkowałem swoje życie temu, co kocham – nurkowaniu oraz
podróżowaniu. Nigdy nie przypuszczałem, że aż tak wiele będzie mnie
kosztowała moja pasja, wiele razy
zastanawiałem się nad tym, czy nie
zerwać z moim nałogiem i nie wrócić do szarego, codziennego życia?
Okazało się inaczej, wybrałem to, co
silniejsze.

Cebu, w potężnej filipińskiej aglomeracji.
Wokół nas zatłoczone azjatyckie ulice, w

Pochylam się nad moim laptopem, patrząc na Google Maps, kreślę na kartce papieru plan, którego głównym zamierzeniem
jest pokazanie moim przyjaciołom, jak wygląda raj na krańcu świata.
Spotykam się z przyjaciółmi i przedstawiam mój plan. Wszyscy patrzą na mnie z
niedowierzaniem, jak na zakręconego wariata. Na ich twarzach widzę zdenerwowanie oraz lęk, sami chyba do końca nie zdają
sobie sprawy, że może być aż tak pięknie…
Po kilkunastu godzinach lotu lądujemy w
4

których każdy szuka odrobiny cienia przed
prażącym czterdziestostopniowym upałem.
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Wsiadam do wynajętej taksówki i rozpoczynam moją kolejną podróż po Filipinach.
Wraz z grupą przemieszczam się na wyspę
Panglao. Stopniowo staram się dawkować
emocje moim towarzyszom, nie wszystko
naraz. Powoli, zgodnie z planem, docieramy do jedynego polskiego resortu na Filipinach, prowadzonego przez Piotra Chylińskiego. Po zakwaterowaniu pokazuję najbliższe okolice wyspy. Pierwszy dzień pobytu kończymy wspólną kolacją w
filipińskim stylu.
Kolejny dzień spędzamy na plaży, świętując z naszymi dziewczynami Dzień Kobiet. Po ochłonięciu z pierwszych wrażeń,
nadszedł oczekiwany dzień nurkowy. Każdy już marzył, by zanurzyć się w czystych
wodach i odetchnąć troszkę od prażącego
słońca. Rankiem ładujemy się na podstawione pickupy i przemieszczamy się do
szwajcarskiego centrum nurkowego, z którym wypływamy na pierwsze nurkowania.
Reszta grupy, ta nienurkująca, spędza czas
na zwiedzaniu okolicy oraz na zażywaniu
kąpieli słonecznych.
Go diving! Dopływamy do malutkiej wyspy Balicasag, otoczonej przepiękną rafą,
niezwykłymi koralowymi ogrodami oraz
5
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spadającymi na głębokość kilkudziesięciu
metrów stromymi ścianami. Skaczemy do
wody, zanurzamy się i… widzimy tętniącą
życiem rafę, ławice ryb, chowające się błazenki oraz tu i ówdzie przepływające żółwie. Po ponad sześćdziesięciominutowym
nurkowaniu wychodzimy na łódkę. Wszyscy milczą. Pierwsza zabiera głos Justyna:
– Ale tu jest fajnie, chciałabym tu mieszkać i codziennie tak spędzać czas…
Reszta grupy nurkowej podziela zdanie
Justyny. Wszyscy wymieniają się spostrzeżeniami na temat odbytego nurkowania. A
to jeszcze nie koniec, przed nami następne
fascynujące nurkowania!
Kolejne dni na Panglao przynoszą nowe
wrażenia. Zabieram przyjaciół na wycieczkę po wyspie Bohol, w pierwszej kolejności płyniemy rzeką Loboc, gdzie
wczuwamy się w bohaterów filmu „Czas
apokalipsy”, którego sceny były kręcone
między innymi na tej rzece. Podziwiamy
okolicę i rozkoszujemy się naturalnym pięknem. Kolejna niespodzianka to zjazd z
dreszczykiem – amerykańską kolejką nad
rzeką Loboc. Wrażenia niesamowite. Grzegorz, nasz filmowiec, przełamuje swój
strach przed wysokością. Jedzie, jest szczę7
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ro początek naszego pobytu na Filipinach.
Kolejne dni na Panglao owocują kolejnymi
nurkowaniami, tym razem w okolicach wyspy Pamilican. Pod powierzchnią kolejne
niesamowite widoki, zanurzam się i widzę
podwodny raj dla nurków, potężne gorgonie, korale oraz wiele gatunków ryb, niesamowita flora i fauna. W przerwie dopływamy na wyspę, na której jemy filipiński posiłek, wszystko wśród mieszkańców wyspy.
Niesamowite, jacy ci ludzie są gościnni, jak
żyją i jak nas traktują.
śliwy, sam nie może uwierzyć, że pokonał
swoje słabości, właśnie tu, na Filipinach!
Wstaje i mówi:
– Marek, dziękuję, że namówiłeś mnie na
ten zjazd. Było super, jestem szczęśliwy,
nawet otworzyłem oczy!
Jest cudownie, wszyscy robią pamiątkowe zdjęcia i z niecierpliwością czekają na
kolejne wrażenia, których w programie
mam sporo. Po drodze trafiamy do rezerwatu tarsjuszy, zaś chwilę później rozkoszujemy się pięknym widokiem jednego z cudów
natury – Czekoladowych Wzgórz. Późnym
popołudniem wracamy do naszego resortu,
wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi. To dopie8
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za mąż za mężczyznę pochodzenia niemieckiego, który ma polskie korzenie, stąd
też to polskie nazwisko. Na wyspie jestem
pierwszy raz, cała grupa jest mocno zaskoczona panującym tu spokojem. Zwiedzamy
wyspę.
Okazuje się, że można ją obejść w kilka
godzin, więc idziemy i poznajemy lokalną
ludność. Tubylcy, bardzo zaskoczeni, patrzą na nas ze zdumieniem. Większość
mieszkańców nigdy nie postawiła nogi poza wyspą. Żyją w jednym miejscu – tu się
W przerwach między dniami nurkowymi
zwiedzam wyspę, zaprzyjaźniam się z lokalną ludnością oraz ich zwyczajami.
Po kilkudniowym pobycie na Panglao
nadszedł czas na kolejny cel wędrówki.
Wczesnym rankiem zabieram przygotowane przez Filipińczyków kanapki dla naszej
grupy. Ładujemy się z bagażami na podstawione pickupy i jedziemy na łódkę. Po
trzech godzinach płynięcia docieramy do
wyspy Cabilao.
Stawiamy nogi na plaży w filipińskim resorcie La Estrella, prowadzonym przez Filipinkę o polskim nazwisku Zagórski. Jak
później się okazuje, Estrella Zagórski wyszła
9

Nuras.info 4/2015
urodzili, tu chodzili do szkoły, tu żyją i to
co najważniejsze – tu są szczęśliwi!
Drugiego dnia pobytu poznajemy filipińskiego divemastera Herberta Alvina Go Lapid, pracującego w lokalnym centrum
nurkowym. Próbujemy go nauczyć kilku
polskich zwrotów, ku naszemu zaskoczeniu, Alvin dodaje komentarz pod moimi
zdjęciami na facebooku: „dobre nurkowania”. Cieszymy się. Sama wyspa Cabilao to
ostoja spokoju idealne miejsce na wypoczynek i niezapomniane nurkowania. Przepiękne rafy trudno mi opisać, to trzeba
zobaczyć. Pobyt na Cabilao przynosi nam
wiele wypoczynku, nie jest tak intensywny
jak na Panglo. Jest inaczej, to nie znaczy,
że gorzej czy lepiej, po prostu – inaczej.
Tak jak napisałem wcześniej, trzeba to zobaczyć... W każdym razie polecam gorąco
to miejsce. Mijają dni, nurkujemy, pora ruszyć dalej… Tym razem przedostajemy się
na wyspę Negros, gdzie z miejscowości
Malatapay łódką płyniemy na malutką wyspę Apo, na której spędzamy ostatnie dni
naszego pobytu na Filipinach.
Apo to malutka wyspa z centrum nurkowym prowadzonym przez Filipinkę Libertys
10
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Longe. Właścicielka opowiada nam swoją
historię, o tym jak powstał resort na Apo, jak
musiała wybrać pomiędzy życiem w dostatku w Wielkiej Brytanii a budową resortu i
życiem na Apo. Wybrała to drugie. Nie żałuje, jest szczęśliwa, ma swój raj na ziemi,
który na co dzień pokazuje turystom zza
wielkiej wody.
Dni na Apo upływają zbyt szybko. Nurkujemy w podwodnym raju – przepiękne
rafy, dużo żółwi, węży morskich, ogrom życia. W wolnych chwilach zwiedzamy wio-

skę, odwiedzamy lokalną szkołę, gdzie zostawiamy przywiezione z Polski podarunki.
Mieszkańcy są bardzo zaskoczeni tym, że
grupa Polaków odwiedziła szkołę i podarowała uczniom przybory szkolne. Życie tutaj toczy się leniwie. Każdy, nawet
najmłodszy mieszkaniec wyspy, ma swoje
obowiązki, które wykonuje z należytą starannością. Wszystko toczy się jakby w
zwolnionym tempie, nikt się nie spieszy.
Czas płynie, tracę rachubę jaki jest dzień,
nie patrzę, która jest godzina, mam wyłą-

czony telefon. Staram się wpasować w lokalne życie. Powoli odzyskuję świadomość,
ogarnia mnie myśl, że za kilka dni będę musiał wrócić do Polski, do domu, do pracy.
Pomimo tego jestem szczęśliwy, bo spędziłem osiemnaście dni na Filipinach, pokazałem garstce przyjaciół, jak wygląda raj na
krańcu świata, gdzie życie toczy się swoim
tempem, gdzie ludzie są szczęśliwi. Pokazałem, co mnie urzekło i pochłonęło moje
życie. Co teraz? Myślę, że nadszedł czas, by
znów zasiąść przy laptopie nad Google
Maps z kartką papieru i zaplanować kolejny wyjazd w ciekawe miejsce, gdzie zatrzymał się czas, gdzie ktoś znalazł swój raj na
ziemi.
Marek Mencel
info@szkola-nurkowania.com
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Dziewczyna z Marsa
Hej, przygodo!
Pragnienie odkrywania podwodnego świata i chęć nieustannego przebywania pod wodą może nieźle
namieszać w głowie. W życiu też!
Przygodę z nurkowaniem zaczęłam
równo 14 lat temu. Jednak prawdziwą pasję odkryłam w przerwie wakacyjnej podczas studiów. Ciężka
praca i ukochane nurkowanie – polecam każdemu studentowi!

nie pasji, albo… wylądowanie w wariatkowie. W końcu, w 2009 roku pojechałam do
umówionej bazy nurkowej w Marsa Alam.
Wybrałam ten rejon z trzech powodów:

Zanim zaczęłam szukać pracy na lato w
branży nurkowej, zaliczyłam kilka wyjazdów do Egiptu, Chorwacji czy nad polskie
jeziora. Działałam aktywnie w klubie nurkowym, zdobyłam kilka certyfikatów, marzyłam o dalszych podróżach i szerszych
możliwościach nurkowych. Moja tęsknota
doprowadziła do tego, że wstrząsałam butelkę z wodą, abym mogła wyobrazić sobie
odgłos bąbelków i przebywanie w błękicie.
To musiało się przełożyć albo na rozwija12

Polska dopiero otworzyła się na ten kierunek, nie miałam okazji odwiedzić tego
miejsca oraz słyszałam, że jest tam sporo
zwierzaków pod wodą. Muszę przyznać, że
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nie żałuję wyboru destynacji. Nie przepadam za dużymi arabskimi miastami, za to
uwielbiam bogate życie pod wodą. W ten
sposób znalazłam się w Marsa Alam i pracowałam w bazie Avalon Divers. Później
okazało się, że moja przygoda z tym centrum nurkowym, z Juniorem na czele, dopiero się zaczęła…
Na Marsa wracałam w każdej możliwej
przerwie na studiach, załatwiłam indywidu-

alny tok, żebym mogła jak najczęściej tam
bywać. Muszę przyznać, że to świetne rozwiązanie. Motywuje do szybkiego zaliczania egzaminów! Częste latanie i brak
stabilizacji po jakimś czasie okazały się jednak trudne. Moja przygoda w takim wydaniu trwała cztery lata. Teraz mogę podzielić
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się z Wami odpowiedziami na pytania: jak
się pracuje na końcu świata, czy wygasa pasja, czy kobiecie w branży nurkowej jest
trudniej, a także mogę opisać szczegółowo
wszystkie nurkowe miejscówki. Dziś posiadam wiedzę nurkową w praktyce oraz z zakresu zarządzania i prowadzenia firmy w
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Egipcie. Dziś także dużo bardziej doceniam
cztery pory roku oraz zwyczajną możliwość
pójścia do teatru czy na kurs fotografii.
Życie na Marsie
Pracując i mieszkając w Marsa Alam
przeżyłam wiele pozytywnych chwil. Było
również kilka cięższych. Chłonęłam do-

świadczenie nurkowe, opiekowałam się
grupami płetwonurków, dostałam pod wodą wiele lekcji. To były niesamowite chwile! Poznałam wielu wspaniałych ludzi oraz
zobaczyłam mnóstwo cudownych zwierzaków. I zapewniam, że na Marsie żyją takie
stworzenia jak: delfiny, dugongi, koniki
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morskie, rekiny rafowe, rekiny młoty i wiele innych. Rafa błyszczy najbardziej spośród wszystkich raf z brzegu w Egipcie.
Dzikie plaże dodają uroku. Miasteczko
Marsa Alam jest małym, prawdziwym, egipskim tworem. Można tu zobaczyć realne
życie, niewielu turystów i poczuć jakby
czas się zatrzymał. Oczywiście po kilku
miesiącach przychodzą inne myśli: co ja robię na takim pustkowiu? To fakt. Czasem
brakowało jogurtów, bez których żyć nie
mogę.
Czasem brakowało benzyny. Na porządne zakupy żywieniowo-gospodarcze trzeba
było jeździć do Hurghady. To był taki rytuał rozrywkowy z kierunkiem na shopping.
Nie mogę jednak powiedzieć, że brakowało czegoś do życia. W sklepikach można
było znaleźć zagraniczne pyszności, choć
bardzo wpływały na budżet. Z alkoholem
nie było większego problemu. Słynny sklepik otwierany na życzenie działa do dzisiaj.
W ciągu paru lat miasteczko rozwinęło się,
powstało kilka włoskich knajpek oraz sklep
Aqualunga. To najbardziej zauważalne
zmiany. Aktywność mieszkańców wzrastała wyraźnie po zachodzie słońca. Toczyli
rozmowy towarzyskie przy sziszy przynaj-
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mniej do 2:00. To już im pewnie zostanie,
taka natura.
Jeśli chodzi o mieszkania, nie były one w
najlepszej kondycji. Jednak trochę wysiłku i
własnymi rękoma można uczynić cuda.
Niestety zdarzały się też sytuacje, których
nie dało się przewidzieć… Podczas mojego pierwszego trzymiesięcznego pobytu dostałam uczulenia, wysypało mi ręce i
swędziało do bólu. Okazało się, że to pluskwy pastwiły się nade mną, kiedy smacznie spałam. Fuj! Koledzy uchronili mnie
przed widokiem materaca od spodu, mimo
to miałam opory przed kładzeniem się spać
w nowym lokalu (wymienionym w trybie
ekspresowym). Innym nocnym problemem,
w kolejnym z rzędu mieszkaniu, był meczet
po drugiej stronie ulicy. Nie było litości o
5:00 nad ranem. Codziennie! Po jakimś
czasie można się przyzwyczaić, w końcu o
5:00 po południu też mają modły. Nie było
też niczym nadzwyczajnym, kiedy w całym
miasteczku wysiadł prąd. Trzeba było mieć
w pogotowiu świeczkę i zapalniczkę.
Praca
Jeśli wydaje Wam się, że praca w centrum nurkowym w upalnym, arabskim kraju jest lekka i rozrywkowa, zapewniam, że

tak nie jest. Jest to wspaniałe doznanie, ale
odpowiedzialność za Was jest ogromna!
Woda jest dla mnie niczym powietrze, ale
zdaję sobie sprawę z jej potęgi. To jest jedna, maleńka chwila, kiedy może coś się wydarzyć. Upalne dni latem wcale nie
sprzyjają, nawet jeśli kocham słońce i wy-
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soką temperaturę. Ból głowy w takie dni był
czymś normalnym. Jeśli zapytacie mnie o
kobiece dni – a podkreślam, że tylko jedno
miejsce nurkowe miało dostęp do toalety –
to powiem Wam, że podziwiam sama siebie. Niewiele widziałam w Marsa Alam pracujących kobiet. Instruktorów nie brako-
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wało u nas czy u konkurencji, ale kobiet
nurkujących dzień w dzień już tak wiele nie
było. U nas, przez rok, pracowała Kasia. Pozostałe panie, często przerażone życiem na
Marsie, uciekały do większych metropolii
jak Hurghada czy Sharm-el-Sheikh. Nie
ukrywam, że trafiali się również panowie,
którzy po dwóch dniach dawali nogę. Jako
że nie zajmowałam się wyłącznie nurkowaniem, lecz też ogólnie bazą, marketingiem
czy mailami, zdarzało mi się pracować po
dwadzieścia godzin na dobę. O wolnym
weekendzie możecie w branży nurkowej
zapomnieć. Czasem zdarzała się prawdziwa niedziela, jednak zazwyczaj jest to praca przez siedem dni w tygodniu. Staff około
17:00 ma już czas dla siebie, zaś dla menadżera – będącego 24 godziny na dobę pod
telefonem – „czas dla siebie” nie zaczyna
się nigdy, albo jest on bardzo ograniczony.
Mimo to praca połączona z codzien- nym
widokiem na lazurowe morze jest fenomenalnym doświadczeniem, po którym bardzo
trudno jest wrócić do szarej rzeczywistości
w Polsce. Łatwo można przyzwyczaić się
do dostatku wody i słońca, a niewyobrażalnie trudno wrócić do zimna i deszczu. W
końcu nurkowanie każdego dnia traktowa16
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łam jako przyjemność, by później przysiąść
przy komputerze z widokiem jak na pocztówce. System pracy jest zupełnie inny. W
nurkowaniu jest więcej swobody i przebywania wśród ludzi w luźniejszej atmosferze,

co jest okazją do poznania naprawdę wspaniałych osób. To chyba przyjemniejsze niż
sztywne spotkania w biurze z widokiem na
ulicę?
Po pracy
Po pracy miałam dwie opcje: ponurkować
dla siebie, jeszcze raz ponurkować, albo poczytać książki. Mogłam też pospacerować
wzdłuż drogi albo iść do knajpki. Ukulturalnianie się nie wchodziło w grę. Wybrałam
oczywiście maksymalne korzystanie z nurkowania. Dzięki temu mogłam rozwijać swoją
17

pasję, zdobywać umiejętności instruktorskie
czy nurka trimiksowego. Dochodzę więc do
często zadawanego mi pytania – czy pracując w bazie nurkowej i nurkując przynajmniej 2-3 razy dziennie z klientami, pasja
nadal jest pasją? To bardzo indywidualna
kwestia. U mnie pasja nigdy nie wygasła.
Zmienia się odrobinę podejście. Bardzo pasował mi układ, że nigdy nie byłam jednorazowo w Egipcie dłużej niż cztery miesiące.
To powodowało, że wracałam nakręcona i z
utęsknieniem, by wejść do wody!
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Zdecydowanie więcej czasu na dodatkowe nurkowania poświęcałam na początku
mojej przygody. Później, kiedy znajomość
z Juniorem rozwinęła się troszkę bardziej, a
baza miała coraz więcej klientów, dodatkowe fun dives ustalaliśmy sobie w wolne niedziele. Pracy zawsze mieliśmy sporo.
Wieczorem zostawał tylko skrawek czasu
na kolację i spacerek. Wtedy też zmieniliśmy miejsce zamieszkania na włoską willę

i od razu milej się żyło! Przytulne mieszkanko z widokiem na morze, czyste i zadbane,
sprawiło, że zmieniliśmy system pracy. Maile pozostawały na wieczór, na wygodnej
kanapie.
Kilka lat temu trudniej było podjąć decyzję o wyjeździe do Egiptu. Mnie, jako kobiecie, było jeszcze trudniej. Długo miałam
wątpliwości, czy wszystko będzie w po-
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rządku, czy dam sobie radę. To było jak
walka o marzenie. Jechałam do ludzi, których nie znam. Nie wiedziałam, czy będą
libacje alkoholowe, czy spokojne wieczory. Nie miałam pewności, czy będę potrafiła dobrze prowadzić grupy i czy w ogóle się
nadaję do pracy w nurkowaniu. Marsa
Alam wydawało mi się straszliwie odległe.
Nikt z moich znajomych tam nie był i nikt
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nic nie wiedział. Avalonowa baza była nowością na rynku. Gdyby nie Google, tak
szybko bym tam nie trafiła. Oszczędności
na pierwszy powrót samolotem nie były za
wielkie i przed samym wyjazdem miałam
coraz więcej wątpliwości. Nawet przyjaciel, który wcześniej popierał mój pomysł,
zaczął je mieć. Zaoferował jednak, że w razie jakichkolwiek problemów, po prostu po

mnie przyleci. To mnie przekonało do końca. Dziś przyjaźnimy się w trójkę, bo jak napisałam na początku, jeden wyjazd może
życie zamącić jeszcze bardziej. Dziewczyny, jeżeli marzycie, by popracować i ponurkować, napiszcie do mnie!
Paula Andrzejewska
paula@avalondivers.com
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Podróż przez trzy morza
i jedno jezioro
Zapraszam na streszczenie drugiej
części wykładów dr. Andreya Bizyukina, które miały miejsce podczas
Targów Nurkowych Podwodna Przygoda w Warszawie.
Niedzielne spotkanie to niesamowita
opowieść o podwodnej podróży przez trzy
morza i jedno jezioro. Całość wykładu połączona została ze wspaniałą prezentacją
zdjęć autorstwa dr. Andreya Bizyukina – fotografa podwodnego, eksperta branży nurkowej w Rosji.
Kamczatka – tajemniczy wschód
W najbardziej wysuniętej na wschód
azjatyckiej części Rosji leży duży półwysep
oddzielający Morze Ochockie i Morze Be22
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ringa – kraina 160 wulkanów – z czego 30
jest nadal aktywnych.
Kamczatka została ukształtowana głównie w procesach wulkanicznych. Występuje tu klimat morski monsunowy. Głównym
miastem jest Pertopavlovsk Kamchatsky –
miasto pomników historii z czasów bitew

brytyjskich. Znajduje się ono u stóp wulkanu Kluchewskoy, na brzegu zatoki Avchinsky. Cała lądowa część półwyspu obfituje
w atrakcje, które warto poznać zanim wybierzemy się na nurkowanie. Tutaj, w górskim terenie pośród lodowców, zaczyna
swój bieg wiele rzek. Rzeki z kolei przyciągają zwierzynę – Kamczatka to kraina niedźwiedzi, które w rwących wodach
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znajdują pożywienie w postaci łososi.
Ostatnimi czasy, jak się okazuje, muszą rywalizować o to pożywienie z ludźmi. Turystyka rozwija się, organizowane są tutaj
spływy pontonami połączone z połowem
ryb. Uwielbianą przez turystów część wypraw na Kamczatkę stanowią ekstremalne
noce spędzane na dziko – w lesie, pod namiotami, przy ognisku. Dla spragnionych
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ciepła Kamczatka oferuje mnóstwo gorących, górskich źródeł.
Jakie warunki spotkamy pod wodą? W
północno-zachodniej części Pacyfiku to tylko +4 stopnie Celsjusza – ale dzięki temu
woda obfituje w bogate życie, niespotykane
w cieplejszych rejonach. Zarówno orki, jak
i lwy morskie to dla nurków nie lada gratka!
Zwierzęta te wręcz wyczekują i z zaciekawieniem obserwują każdą ekspedycję odwiedzającą ich wody. Szczególnie mocno
reagują na dźwięk silnika łodzi. Uwagę nurków skupiają również często pojawiające
się meduzy – sporych rozmiarów i w dużych ilościach.
Dno wspaniale przyozdabiają ogromne
anemony. Jednak niezaprze- czalnym królem tych wód jest krab kamczacki – ogromny i silny na tyle, że potrafi przegryźć wąż
automatu!
Całe wybrzeże wokół Półwyspu Kamczatka jest typowo skaliste. Tworzy niepowtarzalne widoki.
Bajkał – perła Syberii
Miejsce jest dość znanym i popularnym
celem wypraw turystycznych. Nie każdy
jednak miał okazję sprawdzić, co kryją wo24
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dy Bajkału – a to one właśnie stanowią unikalne dziedzictwo.
Bajkał jest najstarszym i najgłębszym jeziorem na Ziemi. Zawiera 25% zasobów
słodkiej wody na naszej planecie. Nazywany jest często „szmaragdowym królestwem”
– woda ma kolor zielony, większość gąbek
oraz stworzeń tu żyjących również przybiera wszystkie odcienie zieleni. Wspomniane
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gąbki są doskonałym źródłem produkcji tlenu dla wód Bajkału, dlatego też przyciągają mnóstwo mniejszych stworzeń. Dowodem na czystość wód Bajkału jest obecność
gammarusów – małych raków, nazywanych
„stacjami czyszczącymi” tego unikalnego
akwenu. Bajkał jest środowiskiem naturalnym dla wielu endemicznych gatunków
ryb. Jezioro ma charakter zapadliskowy –
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znajduje się w rowie tektonicznym, którego brzegi są nieregularne. Mnóstwo tu zarówno grot, jaskiń, jak i wypłyceń, osunięć
skalnych z kamienistymi nasypami. Całość
tworzy unikalny, podwodny krajobraz.
Większość miejsc nurkowych zlokalizowanych jest przy wybrzeżu.
Ze względu na temperaturę wody +6
stopni Celsjusza, zaleca się nurkowanie w

suchych skafandrach oraz dobrych ocieplaczach. Nie występują tu prądy, więc jedynym niebezpieczeństwem dla nurka może
być wychłodzenie organizmu. Nurkując,
należy pilnować głębokości. Najlepszą widoczność woda w Bajkale osiąga w czerwcu – do 40 metrów, a miejscami również do
60 metrów! Ten termin jest więc optymalny na nurkowe wyprawy.
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Morze Barentsa – skalna pustynia na powierzchni i eksplozja życia pod wodą
Za kręgiem polarnym, w północno-zachodniej części Rosji leży Półwysep Kolski.
Otaczają go wody Morza Barentsa oraz Morza Białego. Badacze przyrody twierdzą, że
właśnie tu spotkamy największą bioróżnorodność pod wodą. Autor wykładu – Andrey Bizyukin przyznaje, iż rzeczywiście,
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nie spotkał nigdzie indziej takiego bogactwa fauny i flory podwodnej, jak w Morzu
Barentsa. Śmiało można je nazwać rajem
dla nurków i biologów morskich. Wszystko
za sprawą temperatury wody sprzyjającej
rozwojowi życia: +4 do +6 stopni Celsjusza. Spotkamy tu ogrody laminariów,
ogromnej wielkości morskie anemony w
postaci „podwodnych kwiatów” oraz dra-

pieżne ukwiały. Do ciekawostek należą
nurkujące ptaki: nurzyki i maskonury – potrafią polować na pożywienie głęboko pod
wodą, nawet do 30 metrów, wzbudzając
zaciekawienie wśród nurków.
Wody Morza Barentsa są również domem dla olbrzymich kamczackich krabów.
Często nazywane są „sea monsters” ze
względu na rozmiary, jakie osiągają. Kraby
rosną przez 15 lat. Dopiero na powierzchni można w pełni ocenić ich rozmiar – są
poławiane i stanowią lokalny przysmak. Podobnie jak jedyny jadalny gatunek jeżowców, który występuje tylko w Morzu
Barentsa. Przewodnicy uczą, jak poławiać,
oczyszczać i serwować jeżowce.
Oprócz wymienionych gatunków, wody
te obfitują w ryby i przyciągają jak magnes
fotografów oraz filmowców podwodnych.
Wyprawa nurkowa na Morze Barentsa zdecydowanie polecana jest doświadczonym
nurkom, przede wszystkim ze względu na
występujące tu dość często prądy. (W tym
miejscu polecam również wrócić do styczniowego wydania magazynu Nuras.info, w
którym ukazał się artykuł pt. „Morze Barentsa – safari nurkowe” – ciekawa relacja z
28
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pierwszej polskiej wyprawy nurkowej za
krąg polarny, zrealizowanej przez Centrum
Nurkowe Nautilus).
Morze Białe – podlodowa przygoda
Akwen położony jest między Półwyspem
Kolskim a wybrzeżem północnej Rosji. Jest
to jedyne morze w Europie, które zimą jest

w całości zamarznięte, pokryte dość grubą
warstwą lodową. Woda, jak w większości
mórz północnych, ma zielony kolor. Charakterystyczny dla Morza Białego jest jednak kolor lodu, który oglądany od spodu,
zwłaszcza w słoneczny dzień, jest intensywnie żółty. Sceneria wówczas wydaje się
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być kompletnie surrealistyczna, wrażenia z
nurkowania bezcenne!
Pomimo tego, iż dookoła panuje wyjątkowo surowy klimat a miejsce wydaje się
być dość dzikie – jest mocno zasiedlone już
od czasów pradawnych. Aktualnie funkcjonuje tu wiele hoteli o bardzo dobrym stan-
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dardzie a turystyka nurkowa jest wysoko
rozwinięta i profesjonalnie zorganizowana.
Nurkowie upodobali sobie to miejsce na
nurkowania podlodowe oraz wrakowe!
Zwykle najwspanialej porośnięte są skarpy
przybrzeżne, tu również spotyka się wiele
egzotycznie wyglądających morskich roślin

i zwierząt. Bardzo popularnym miejscem
nurkowym w Morzu Białym jest wyrobisko
po kopalni miki. W wyniku eksploatacji powstało wiele jaskiń i grot, niektóre z nich do
dziś nie są eksplorowane. To miejsce w
równym stopniu przyciąga zarówno nurków technicznych, jak i jaskiniowych. Na
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pokrywie lodowej Morza Białego zalega
często gruba warstwa świeżego opadu, która wygląda, jak niekończące się śnieżne pole, dlatego do przemieszczania się na
miejsca nurkowania używa się tutaj skuterów śnieżnych. Woda ma temperaturę -1
stopień Celsjusza zimą oraz do +15 stopni
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Celsjusza latem. Nurkowania zimą organizowane są w ten sposób, że nurek schodzi
pod lód po linie opustowej, której długość
nie może przekroczyć 50 metrów, maksymalna głębokość nurkowania to 25 metrów.
Widoczność pod wodą jest zmienna w zakresie 15-50 metrów i zależy od miejsca
nurkowania.
W pobliżu otworu w tafli lodu stawia się
małe, ogrzewane domki, w których nurkowie mogą przygotować się do nurkowania.
Bardzo często na powierzchni zamarza
sprzęt – przydatne wtedy są termosy z
wrzątkiem, będące nieodłącznym elementem ekwipunku nurkowego. Morze Białe to

miejsce warte uwagi – dla doświadczonych
nurków.
Artykuł powstał na podstawie prezentacji dr. Andreya Bizyukina i jest streszczeniem wykładu, który miał miejsce 01 marca
2015 r. podczas Nurgesu na Targach Nurkowych Podwodna Przygoda. Wykład z języka angielskiego tłumaczyła Lidia Kozioł.
Dr Andrey Bizyukin przyjechał na zaproszenie Centrum Nurkowego Nautilus.
Gosia Kopeć
gosia@nautilus.com.pl
Foto: dr Andrey Bizyukin
goldenmedia1@gmail.com
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Trimix i sidemount
czy można to bezpiecznie połączyć?
Patrząc na ostatnie 10 lat, możemy zauważyć, iż nasz sport, nazywany „nurkowanie”, rozwija się w postępie geometrycznym. Ogromny progres nauki – dekompresji, coraz to
nowsze rozwiązania technologiczne w
kwestiach komputerów, planerów, algorytmów
dekompresyjnych
czy
wreszcie możliwości sprzętowe.

w pojęciu „open water” jest młoda, posiada
swoje korzenie i tradycje wywodzące się
sprzed wielu lat z nurkowań jaskiniowych.

Na przestrzeni tych lat możemy zauważyć, że nurkowania techniczne/trimixowe
stały się nieodłączną częścią nurkowania
rekreacyjnego. Wszystkie liczące się systemy szkoleniowe wprowadziły piony szkoleń technicznych. Kilka lat temu w
nurkowaniach „open water” (wody otwarte) pojawiła się nowa konfiguracja sprzętowa – sidemount. Sama konfiguracja, choć
34

W świecie nurkowań rekreacyjnych pojawiła się 3-4 lata temu. Wspomniane wcześniej
nurkowania techniczne, które tak śmiało za-
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domowiły się w branży nurkowej, coraz
częściej zaczynają spoglądać w kierunku
konfiguracji sidemount.
Mając ponad 10 lat doświadczeń w nurkowaniach trimixowych i 4 lata nurkowania w konfiguracji sidemount, postanowiłem zacząć łączyć te dwa elementy, szczególnie że na dzień dzisiejszy ciężko jest doszukać się ogólnie przyjętych standardów i
pomysłów użycia konfiguracji sidemount w
głębokich nurkowaniach trimixowych.
Niniejszy tekst ma na celu przedstawie-

nie moich wniosków i pomysłów na połączenie tych dwóch elementów i być może
znalezienie odpowiedzi, czy ma to sens i
czy może być bezpieczne. Artykuł podzieliłem na dwie części, w pierwszej postaram
się porównać tradycyjną w nurkowaniach
technicznych konfigurację typu zestaw
dwubutlowy twinset oraz właśnie sidemount. W drugiej części przedstawię moje
własne wnioski i pomysły w kwestiach konfiguracji sprzętu do głębokich nurkowań w
sidemount.
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Konfiguracja backmount vs sidemount w
nurkowaniach trimixowych
Na początku określmy sobie, co oznaczają pojęcia backmount i sidemount.
Backmount zakłada umiejscowienie zbiorników z gazem do oddychania (pojedyncza
butla, zestaw dwubutlowy typu twinset itp.)
na plecach nurka, najczęściej w połączeniu
z urządzeniem wypornościowym służącym
do kontroli pływalności (np. zestaw typu
płyta i worek). W przypadku sidemount
zbiorniki są zamocowane po bokach nurka,
natomiast na plecach znajduje się tylko
urządzenie wypornościowe, najczęściej zestaw typu sidemount.
Zestaw twinset jest zbudowany z dwóch
butli połączonych ze sobą mostkiem oraz
zaworem separującym. I ten właśnie element łączący – system gwintów, o-ringów i
zawór separujący – jest najsłabszym elementem całości. Mogą zdarzyć się sytuacje
uderzenia pod wodą lub uszkodzenia w
transporcie, które swoje negatywne skutki,
typu niekontrolowany wyciek z manifoldu,
pokażą dopiero w czasie nurkowania. W takiej sytuacji procedury kręcenia zaworami
typu v-drill mogą okazać się niewystarczające (wyciek na separatorze). W takim przy-
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padku nurek w BM musi prosić partnera o
podanie gazu na długim wężu i dlatego
konfiguracja typu twinset jest konfiguracją
tylko i wyłącznie do nurkowań w zespole…
co nie wszyscy stosują. Nurek w SM posiada dwie niezależne butle, które nie są ze sobą połączone, więc awaria jednej nie ma
wpływu na drugą, co daje mu zasadniczo
większą niezależność.
Często szkolenia techniczne odbywają
się w ciepłych wodach. Zabieramy na kurs
nasz suchy skafander i cienki ocieplacz,
podczas szkolenia kręcimy lekko zaworami, uczymy się, jak postępować w przypadku awarii automatów. Po powrocie do kraju
stwierdzamy, że czas sprawdzić nasze możliwości w polskich, zimnych wodach.
Grubszy ocieplacz, może jakaś dodatkowa
kamizelka, i nagle okazuje się, że sięgamy
do zaworów ledwo, ledwo, końcami palców suchych rękawic, podpierając jedną
ręką łokieć drugiej. Oczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy nurek, który nie sięga do zaworów, wybiera się na nurkowanie
techniczne, ale jakie są realia wszyscy wiemy… jak ledwo, ledwo, to mówimy sobie
ok. Często zdarzają się sytuacje, iż osoby z
dawnymi urazami barków mają nieco ogra-

niczony zasięg ramion czy też panowie mają nadmiernie rozwinięty zestaw mięśni w
górnej części tułowia – i tu znowu sięgają
ledwo, ledwo, ale uznają, że jest ok. W sidemount nasze butle są po bokach nurka,
w zasadzie pod pachami (lekko cofnięte),
każdy szybko i sprawnie, bez dziwnych figur, jest w stanie do nich sięgnąć i je zakręcić, w czasie dużo krótszym niż nurek w
twinsecie. Możemy zadać sobie pytanie,
czy ta różnica w szybkości zakręcania, np.
30 sekund, jest znacząca? Dla nurkowań na
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40, 50 czy 60 metrów pewnie nie, ale jak
jesteśmy pod wodą na 120 m, to sekundy i
minuty mają bardzo duże znaczenie, każda
minuta na dnie to dziesiątki minut dłuższej
dekompresji, to wskazówka manometru,
która niemalże „w oczach” zmierza nam w
kierunku cyfry 0.
Rozpatrzmy standardową sytuację awaryjną typu wzbudzenie się automatu i stały
wydatek (z ang. free flow) – najczęściej zamarznięcie automatu lub bąblowanie z
przyczyn mechanicznych, powodowanych
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np. przez sól morską czy ziarnka piachu
(częste przy nurkowaniach w wodach słonych i ciepłych). W takim przypadku standardowa procedura w zestawie twinset
mówi o zakręceniu zaworu, z którego jest
wyciek i przejście na system zapasowy (drugi automat). W SM nurek podobnie musi za-

kręcić awaryjną butlę i przejść na oddychanie z drugiej i tutaj można by przyznać, iż
w lepszej sytuacji jest nurek w BM, ponieważ po zamknięciu jednego zaworu, ma
cały czas dostęp do gazu pozostałego w zestawie dwubutlowym, a nurek w SM ma już
tylko połowę (mniej więcej). Generalnie tak
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by było, gdyby nie fakt, iż w sidemount mamy jeszcze dwa inne wyjścia, dwie inne
procedury. Możemy zdecydować się jednak
oddychać z butli ze wzbudzonym automatem, aby wykorzystać gaz z tej butli (technika obsługi manualnej, czyli zamykanie i
otwieranie zaworu na czas oddechu – stosowane w nurkowaniach technicznych dla
butli dekompresyjnych typu „stage”) lub możemy, tak jak na początku, zmienić butlę na
działającą prawidłowo i próbować rozwiązać problem z awaryjnym automatem/zaworem. Wszystkie butle w SM są w zasięgu
ręki, mamy je prawie tak dostępne, jak nasz
serwisant na swoim stole serwisowym.
W przypadku awarii drugiego stopnia
możemy przekręcić drugi stopień i zamienić awaryjny na działający (mamy ich sporo), ale tylko przy stosowaniu techniki
dokręcania drugich stopni do węży LP z
maksymalną siłą rąk, bez stosowania kluczy
(z ang. finger-tighten). Należy zawsze
sprawdzić przed nurkowaniem, czy II stopnie są wystarczająco dokręcone. W przypadku awarii I stopnia możemy przekręcić
pod wodą cały automat z jednej butli na
drugą. Pomimo zalania I stopnia, automat
powinien zadziałać (szczególnie tłokowy).
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Oczywiście automat po takim nurkowaniu
będzie musiał trafić do serwisu. Mamy jeszcze jedną, najcięższą w wykonaniu możliwość, czyli oddychanie awaryjne bezpośrednio z zaworu butli… ciężko, ale lepiej to
niż nic. Z wyjątkiem sytuacji pierwszej, czyli podmiany II stopni, pozostałe możliwości
są dostępne tylko dla nurków w SM, w twinsecie praktycznie cały nasz denny system
oddechowy znajduje się na plecach, czyli
na granicy zasięgu rąk.
Niektórzy z Was mogliby się zastanawiać, po co nurkowie SM mają długie węże, skoro są tak niezależni? Ano po to, żeby
mogli być wartościowymi partnerami dla
nurków BM (twinset, pojedyncza butla). Jeżeli ktoś nurkuje tylko i wyłącznie w zespołach sidemount, to posiadanie długiego
węża jest niepotrzebną komplikacją.
Kolejny argument, bardzo ważny przy
nurkowaniach głębokich z wieloma butlami. Każdy nurek (nazywany też czasem
dowcipnie „nurkiem towarowym”) posiada
na sobie wiele butli, co stanowi dla niego
wyzwanie w pokonywaniu długich odcinków horyzontalnie, ze względu na duże
opory płynięcia. Jakby nie patrzeć, przypomina wielkością mały batyskaf.

W tym przypadku ogromną zaletą nurków SM jest poziome ułożenie butli (przylegają do ciała) zgodnie z naszą pozycją (trym
butli), co tworzy dużo bardziej opływową
sylwetkę i mniejsze opory płynięcia… a to
na dużych głębokościach jeden z najważniejszych elementów. Czy można zastoso-
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wać techniki układani butli wzdłuż ciała
przy konfiguracji typu twinset? Zapewne
tak, ale wymaga to zastosowania systemu
kilku d-ringów, tak jak w SM, co przy obecnej modzie konfiguracji typu „DIR” jest
„nieetyczne”... Osobiście zaczynam coraz
częściej szkolić kursantów w twinsetach
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właśnie z systemem dwóch d-ringów biodrowych po jednej stronie… każdy może
spróbować i wybrać, co dla niego jest najlepsze.
Bardzo przyjemną zaletą SM jest fakt, iż
w czasie długich dekompresji, szczególnie
na piachu na płytkiej wodzie, możemy odpiąć większość butli i leżąc wyczekiwać na
koniec nurkowania. Może to śmieszne, ale
po 2-3 godzinach na 6 metrach wszystko co
wygodne jest na „wagę złota”.

Jak to jest z tymi butlami na powierzchni,
bo przecież nurkowanie to nie tylko to, co
pod wodą. Jakoś do tej wody musimy dojść.
W obecnej „biurowej” cywilizacji coraz
więcej osób narzeka na bóle pleców i stara
się je odciążać. Noszenie zestawu dwubutlowego, ważącego często niewiele mniej
niż osoba nosząca (drobne panie), stanowi
często wyzwanie, szczególnie jak musimy
dotrzeć do wody wąską ścieżką, czasem po
schodkach, między drzewami... W SM zno-
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simy do wody butla po butli i już będąc w
wodzie dopiero się ubieramy. Czy to nie łatwiej? Często nurkuję w Bałtyku z dużych
pontonów (RIB). Ubieranie się w twinset na
rozchwianym morzu na łodzi jest utrudnieniem i wymaga pomocy innej osoby. Zanim
wszyscy się ubiorą, już niektórzy mają
dość. W SM siadamy na „balonie” i dopinamy sobie samodzielnie jedną i drugą butlę...
znowu jesteśmy samowystarczalni.
Zanim do tej wody wejdziemy, musimy
najczęściej do niej dojechać. Twinset wymaga ostrożnego ułożenia w bagażniku,
najlepiej na samym dnie i płasko, bo wystarczy, że kilogramowy balast wejdzie nam
pod butlę i już może dojść do uszkodzenia
mostka łączącego... W SM mamy dwie luźne butle, gdzie je upchniemy nie ma znaczenia, płaszcz butli i pojedynczy zawór
raczej ciężko jest uszkodzić (choć teoretycznie jest to możliwe).
Na koniec chciałbym poruszyć element
bardzo ważny, czyli jak to jest z tym nurkowaniem głębokim poniżej 100 m? Czy solo,
czy w zespole? Osobiście uważam – i taką
wiedzę staram się przekazywać moim kursantom – że nurkowanie techniczne tylko i
wyłącznie w zespole. Musimy zdać sobie

Nuras.info 4/2015
sprawę, że na tak dużych głębokościach nurek zdany jest tylko na siebie. Tam daleko i
głęboko nie ma ratownictwa, a najważniejszym i jednocześnie najczęściej podlegającym awarii elementem całej tej układanki
jest... nasza głowa. Efekty i działania narko-

tyczne azotu, CO2 czy samej głębokości zawsze są i zawsze będą nam towarzyszyły
podczas głębokich nurkowań. Kwestia jak
nauczymy się je obsługiwać. I tu bardzo ważne dla nas – jeżeli mamy jakąś sytuację
awaryjną, właśnie tam daleko i głęboko, to

powinniśmy sobie z nią zawsze poradzić sami, ale fakt, że widzimy obok tę naszą przyjacielską „mordkę”, naszego partnura, jest
dla nas niesamowitym wzmocnieniem...,
czyli samowystarczalność, ale zawsze w zespole. A tę właśnie samowystar- czalność nurek w SM ma nieco większą niż nurek w BM.
Podsumowując, nie chciałem Was przekonywać do sidemount jako jedynej słusznej konfiguracji, bo tak wcale nie jest. Cały
czas prowadzę wiele szkoleń dla nurków w
twinsetach i jest to świetna i bezpieczna
konfiguracja, oczywiście jeżeli umie się ją
prawidłowo obsługiwać. Moim artykułem
chciałem tylko pokazać, iż nie jest prawdą,
że sidemount nie nadaje się do nurkowań
głębokich – nadaje się jak najbardziej, a nawet, co pokazałem powyżej, ma kilka drobnych zalet, choćby nawet symbolicznych,
ale kiedy jesteśmy głęboko, te symbole mogą dać nam większe szanse.
W drugiej części mojego artykułu postaram się przedstawić kilka moich rozwiązań
i pomysłów sprzętowych dla nurkowań trimixowych sidemount.
Cezary „Czaro” Abramowski
SDI-TDI Instructor Traner
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Statystyka ciężkich urazów nurkowych
wśród polskich nurków
w latach 2003-2014
Obecnie nurkowanie rekreacyjne jest zjawiskiem niemal masowym, szczególnie w aspekcie rozwoju turystyki do miejsc z ciekawymi akwenami do
nurkowania, szkół nurkowych i łatwego dostępu do sprzętu. To, co jeszcze
przed kilkunastu laty było elitarnym sportem, obecnie jest działalnością uprawianą przez ludzi we wszystkich grupach wiekowych, ze stale wzrastającą
liczbą kobiet. Wzrost liczby nurkujących doprowadził do zwiększenia liczby
wypadków i zachorowań związanych z nurkowaniem.
W badaniach zrealizowanych przez
DAN USA i DAN Europe wśród wielu różnych urazów podczas nurkowania tylko u
0,9% wystąpiły problemy zależne od dekompresji. DAN Europe w 1993 r. określił
to ryzyko na 1/10000 nurkowań. Według
danych z programu PDE, na koniec 2003 r.
wśród nurków amatorów zanotowano 1
przypadek choroby dekompresyjnej na
2439 nurkowań, co daje ryzyko zachoro-

wania 4/10000 nurkowań, znacznie większe niż oszacowane przez DAN Europe w
1993 r. W 2010 r. ryzyko to zostało oszacowane na 3 przypadki na 10000 nurkowań.
Choroba dekompresyjna jest głównym i
najpoważniejszym ryzykiem związanym z
nurkowaniem, ale stosunkowo rzadko występuje wśród osób nurkujących rekreacyjnie. Według dostępnych statystyk, liczba
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przypadków tej choroby wśród nurków
amatorów przez ostatnie 10 lat utrzymuje
się na stałym poziomie, pomimo znacznego
wzrostu liczby osób uprawiających nurkowanie. Opierając się na dostępnych danych, można sądzić, że bezpieczeństwo
podczas nurkowań rekreacyjnych znacznie
wzrosło. Wpływ na to ma również wzrost
jakości wyszkolenia nurkowego oraz dobra
informacja i analizy wypadków nurkowych.
Ogólna liczba urazów związanych z nurkowaniem jest niższa niż w innych sportach. Wśród nich aż około 98% to urazy
spowodowane przez barotraumę uszu i za-
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tok lub różne czynniki środowiskowe związane z nurkowaniem. Statystyki nurkowe
DAN podają, że na 100000 nurków w ciągu roku ginie podczas nurkowania 15-18
osób nurkujących amatorsko i mniej niż 4
osoby nurkujące zawodowo. Wynika z tego, że nurkowanie jest 50-krotnie bardziej
niebezpieczne niż kierowanie samochodem.

Przegląd danych dostępnych w literaturze
pokazuje, że wypadki nurkowe najczęściej
spowodowane są przez niewłaściwe zachowanie ofiar lub innych nurków – z powodu
braku doświadczenia, bezmyślności lub
ignorancji. Trudno jest dotrzeć do statystyk
prowadzonych przez PADI, CMAS, IDA czy
SSI, gdyż prawdopodobnie w ogóle nie są robione. Nawet DAN USA zawiesił publikowa-
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nie swoich corocznych raportów. Ostatni
ukazał się w 2009 r. i dotyczył danych za rok
2007. Poza bieżącymi doniesieniami o wypadkach nurkowych na różnych stronach internetowych dostępne są też statystyki prowadzone przez British Sub-Aqua Club, który
rejestruje około 400 wypadków rocznie.
Dobre opanowanie techniki nurkowania
i niezbędnej wiedzy teoretycznej ma duży
wpływ na ilość wypadków nurkowych oraz
zachorowań podczas nurkowania. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na
zmniejszenie ilości niepomyślnych zdarzeń
pod wodą jest analiza wypadków nurkowych, tzn. analiza błędów popełnionych
przez ofiary nurkowania. Najwięcej wypadków nurkowych jest skutkiem błędów popełnianych przez samych nurków, a rzadko
są skutkiem awarii sprzętu nurkowego.
Analiza wypadków nurkowych dla każdego nurka jest pouczająca i zwykle daje
dużo do myślenia. Rozważnym pozwala
przewidywać błędy lub wręcz ich unikać.
W polskiej literaturze fachowej niewiele jest
publikacji poświęconych analizie wypadków rodzimych nurków. Wśród polskich
nurków wypadki również występują, ale
wiedza o nich nie jest łatwo dostępna.
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Pierwsza analiza zachorowań wśród nurków, opracowana przez prof. K. Ulewicza,
ukazała się w 1960 r. Kolejna, dr. med. J.
Krzyżaka, ukazała się po 28 latach i dotyczyła 33 nurków (średnio 8 osób/rok) leczonych hiperbarią w Ośrodku Szkolenia
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego
w latach 1983-1986. Od 1986 r. leczeniem
wypadków nurkowych w Polsce zajmuje
się Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni. Chociaż w 1998 r. Klinika została podniesiona do rangi Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, mimo
otwarcia w 2000 r. biura DAN Polska przy
KOHM, dopiero w 2008 r. zostało opublikowane przez dr. med. J. Kota pierwsze
opracowanie dotyczące wypadków nurkowych wśród 51 nurków (średnio 10
osób/rok) w latach 2003-2007.
Wcześniejsze opracowania dotyczyły
zdarzeń podczas nurkowania nie zakończonych śmiercią nurka. W 2008 r. dr inż.
S. Poleszak przedstawił analizę 60 zgonów
(średnio 7 osób/rok) wśród polskich nurków
w latach 1999-2007. Analiza ta została
przeprowadzona przez biegłego sądowego,

w oparciu o dane z wypadków dostarczone przez sąd do opracowania ekspertyzy.
Przedstawione opracowania dają ogólny
pogląd na liczbę ciężkich wypadków nurkowych i zgonów w związku z nurkowaniem. Wydaje się, że dane te nie są pełne,
gdyż nie wszyscy chorzy na chorobę dekompresyjną trafiają na leczenie do komory ciśnieniowej, w KOMH lub innej. Część

lekkich przypadków DCS leczona jest zachowawczo w najbliższych szpitalach. Nasuwa się pytanie – dlaczego? Z kolei w
przypadku zgonów podczas nurkowania
zapewne nie wszystkie trafiły do analizy
przez biegłego sądowego.
Poniżej przedstawiam analizę wypadków
nurkowych w oparciu o kontrowersyjne
źródło, społecznościową stronę interneto-

fot.: Jacek Madejski
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wą polskich nurków – Forum Nuras. Powyższe źródło zapewne nie daje pełnego i w
pełni wiarygodnego materiału badawczego.
Pierwsze wpisy zanotowane zostały w
kwietniu 2003 r., a do końca października
2014 r. zarejestrowanych na niej było ponad 10300 użytkowników. Przez ponad 11
lat funkcjonowania forum zainicjowanych
zostało ponad 24000 tematów, na które zamieszczono ponad 300000 postów.
Materiał i metoda
Na stronie internetowej www.forum-nuras.com w zakładce „Wypadki nurkowe” od
dnia 10.04.2003 r. do dnia 31.10.2014 r.
zostały zgłoszone 225 tematy dotyczące
wypadków nurkowych, które zgłaszali
uczestnicy forum. Z powyższej liczby wybrano 99 tematów (44%) dotyczących tylko polskich nurków i zgłoszeń tylko
poważnych wypadków nurkowych, na skutek których doszło do zachorowania na
chorobę dekompresyjną (DCS – decompressionsickness), urazu ciśnieniowego płuc (PB
– pulmonarybarotrauma) lub śmierci nurka.
Przeanalizowano liczbę zarejestrowanych wypadków w poszczególnych latach i
ich wynik końcowy. Zestawiono miejsca
zaistniałych wypadków: nurkowanie w je-

ziorach i morzach, wypadki w Polsce i poza naszym krajem. Zwrócono uwagę na
możliwe przyczyny, które doprowadziły do
niepomyślnego przebiegu i zakończenia
nurkowania. W opisanych na forum 99 wypadkach nurkowych niekorzystne następstwa nurkowania dotyczyły 113 osób.
Wyniki badań
W analizowanym okresie aż 70% wypadków (79 osób) zakończyło się śmiercią
osoby nurkującej. Daje to u nurkujących
średnio ponad 7 zgonów roczne. U 25%

nurków (28 osób) stwierdzono chorobę dekompresyjną. Uraz ciśnieniowy płuc rozpoznano tylko u 6 osób – 5%.
Wśród 113 osób, które uległy wypadkom
nurkowym, 72 (64%) miało miejsce w Polsce, a 41 (36%) wydarzyło się podczas zagranicznych wyjazdów nurkowych.
Większość z nich, 67 (59%), wystąpiła
podczas nurkowania w wodach śródlądowych (jeziorach, kamieniołomach, jaskiniach) a 46 (41%), podczas nurkowania w
morzach.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie nast pstw 99 wypadków nurkowych zarejestrowanych na Forum Nuras, w
których uczestniczyło 113 osób
Rok
Zgon
Od 10.04.2003 1
7
2004
4
2005
5
2006
8
2007
10
2008
3
2009
11
2010
11
2011
10
2012
4
2013
Do 31.10.2014 5
Razem:
79

DCS
1
6
1
2
0
1
1
5
0
1
7
3
28

UCP
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
6

Razem
3
14
6
7
9
12
4
16
12
11
11
8
113

Wród 113 osób, które uległy wypadkom nurkowym, 72 (64%) miało miejsce w Polsce, a 41 (36%)
45
wydarzyło si podczas zagranicznych wyjazdów nurkowych. Wi kszo z nich, 67 (59%), wystpiła
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Wród 113 osób, które uległy wypadkom nurkowym, 72 (64%) miało miejsce w Polsce, a 41 (36%)
wydarzyło si podczas zagranicznych wyjazdów nurkowych. Wi kszo z nich, 67 (59%), wystpiła
podczas nurkowania w wodach ródldowych (jeziorach, kamieniołomach, jaskiniach) a 46 (41%), podczas
nurkowania w morzach.
Tabela 2. Zestawienie miejsc wystpienia wypadków nurkowych zarejestrowanych na Forum Nuras
Gdzie ?
Polska
Zagranica
Razem:

Ilo
72
41
113

Gdzie?
Jeziora
Morza
Razem:

Ilo
67
46
113

Jeziora w Polsce
Polski Bałtyk
Razem:

54
18
72

Jeziora poza Polsk
Morza poza Polsk
Razem:

13
28
41

W Polsce jest wiele ciekawych i popularnych miejsc do nurkowania. Nurkuje si głównie w jeziorach,
starych zalanych kamieniołomach oraz w Bałtyku, głównie na wrakach. Najwi 46
cej tragicznych zdarze

W Polsce jest wiele ciekawych i popularnych miejsc do nurkowania. Nurkuje się
głównie w jeziorach, starych zalanych kamieniołomach oraz w Bałtyku, głównie na
wrakach. Najwięcej tragicznych zdarzeń
miało miejsce w jeziorze Hańcza, które jest
mekką dla śródlądowych nurkowań głębokich. W analizowanym okresie tam zdarzyło się najwięcej wypadków śmiertelnych i
ciężkich przypadków DCS. Zestawienie
miejsc, w których doszło do analizowanych
wypadków nurkowych przedstawia tabela 3.
Poza Polską najwięcej tragicznych wypadków (44%) wydarzyło się w Egipcie (9
zgonów i 9 DCS) podczas nurkowania w
ciepłej i przejrzystej wodzie. W 6 przypadkach zgon nastąpił po bardzo głębokich
nurkowaniach technicznych, a w trzech
przypadkach na skutek „rozjechania” przez
łódź motorową. Aż 90% przypadków ciężkiej DCS wystąpiło po nurkowaniach w
Egipcie. U 2 osób po głębokich nurkowaniach powyżej 60 m i u 7 uczestników słynnych safari nurkowych, tj. po 4-5
nurkowaniach w ciągu doby. Pazerni na
pieniądze „Diver Killerzy” złapali swoich
„Debil Diverów” i w efekcie skończyło
się… jak się skończyło.

Tabela 3. Zestawienie odnotowanych wypadków nurkowych w popularnych polskich miejscach nurkowych
(n = 72)
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Miejsce wypadku
Ilo
Zgon
DCS
UCP
Tabela 3. Zestawienie odnotowanych wypadków nurkowych w popularnych polskich miejscach nurkowych
Jez. Hacza
19
9
9
1
(n = 72)
Jez. Ł sk
8
4
2
2
Kamieniołom Zakrzówek
6
4
0
2
Miejsce wypadku
Ilo
Zgon
DCS
UCP
Jez. Powidzkie
3
3
0
0
Jez. Hacza
19
9
9
1
Kamieniołom Koparki
2
2
0
0
Jez. Ł sk
8
4
2
2
Jez. Piechcin
2
2
0
0
Kamieniołom Zakrzówek
6
4
0
2
Inne jeziora po 1 wypadku
14
13
0
1
Jez. Powidzkie
3
3
0
0
Razem:
54
37
11
6
Kamieniołom Koparki
2
2
0
0
Jez. Piechcin
2
2
0
0
Miejsce wypadku
Ilo
Zgon
DCS
UCP
Inne jeziora po 1 wypadku
14
13
0
1
Morze Bałtyckie
18
11
7
0
Razem:
54
37
11
6
Razem:
72
48
18
6

Kolejnymi miejscami nurkowymi nieMiejsce wypadku
Ilo
Zgon
DCS
UCP
Kolejnymi miejscami nurkowymi niechlubnie zapisanymi w statystykach wypadków polskich nurków s: chlubnie zapisanymi w statystykach wypadMorze Bałtyckie
18
11
7
0
kamieniołom w czeskich Svobodnych Hermanicach oraz gł bokie jezioro alpejskie Attersee w Austrii. W ków polskich nurków są: kamieniołom w
Razem:
72
48
18
6
nurkowaniach poza Polsk nie zgłoszono przypadków urazu cinieniowego płuc.
czeskich Svobodnych Hermanicach oraz
głębokie jezioro alpejskie Attersee w Austrii.
Kolejnymi miejscami nurkowymi niechlubnie zapisanymi w statystykach wypadków polskich nurków s:
Tabela 4. Zestawienie wypadków nurkowych odnotowanych poza Polsk (n = 41)
W nurkowaniach poza Polską nie zgłoszokamieniołom w czeskich Svobodnych Hermanicach oraz gł bokie jezioro alpejskie Attersee w Austrii. W
nurkowaniach poza Polsk nie zgłoszono przypadków urazu cinieniowego płuc.
no przypadków urazu ciśnieniowego płuc.
Kraj nurkowania
Ilo
Zgon
DCS
W kolejnej tabeli zestawiono wiek ofiar
Australia
1
1
0
Tabela 4. Zestawienie wypadków nurkowych odnotowanych poza Polsk (n = 41)
Austria – Attersee
3
2
1
wypadków nurkowych. Tutaj dane uzyskaCzechy – Svobodne Hermanice
6
6
0
ne z materiału źródłowego są bardzo nieKraj nurkowania
Ilo
Zgon
DCS
Chorwacja
3
3
0
kompletne. Aż w 48% opisów zdarzeń nie
Australia
1
1
0
Egipt
18
9
9
Austria – Attersee
3
2
1
był podany wiek nurka, którego dotyczył
Francja – jaskinie
2
2
0
Czechy – Svobodne Hermanice
6
6
0
opis. Jednak z dostępnych danych widać, że
Irlandia
2
2
0
Chorwacja
3
3
0
ponad 40% zgonów dotyczyło nurków w
Malta
1
1
0
Egipt
18
9
9
Niemcy
2
2
0
wieku 31-50 lat. Bardzo mało dowiedzieliFrancja – jaskinie
2
2
0
Norwegia
2
2
0
śmy się o wieku 28 nurków, którzy zachoIrlandia
2
2
0
Słowenia
1
1
0
rowali na chorobę dekompresyjną. W 3
Malta
1
1
0
Razem:
41
31
10
przypadkach były to osoby w wieku 21-30
Niemcy
2
2
0
Norwegia
2
2
0
W kolejnej tabeli zestawiono wiek ofiar wypadków nurkowych. Tutaj dane uzyskane z materiału
47
Słowenia
1
1
0
ródłowego s bardzo niekompletne. A w 48% opisów zdarze nie był podany wiek nurka, którego

zasługuje 1 przypadek dziecka poniej 10 roku ycia. Problem zbyt wczesnego nurkowania sprz towego i
naraania na uraz nurkowy dzieci.
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Tabela 5. Zestawienie wieku nurków, którzy ulegli wypadkom nurkowym (n = 113)

Wiek ofiary nieznany
do 10 lat
11-20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
powyej 60 lat
Razem:

Zgon
27
2
12
14
18
4
2
79

DCS
24

UCP
3
1
1

3
1

1
28

6

fot.: Miłosz Dąbrowski

fot.: Jacek Madejski
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lat, a w 1 przypadku osoba po 60 roku życia. W przypadku nielicznych wypadków
urazu ciśnieniowego płuc w 50% wiek nurków nie jest znany, ale na uwagę zasługuje
1 przypadek dziecka poniżej 10 roku życia.
Problem zbyt wczesnego nurkowania
sprzętowego i narażania na uraz nurkowy
dzieci.

Nuras.info 4/2015
Do tragicznych wypadków nurkowych
Analiza przyczyn wypadków nurkowych presję, a 7 osób było „ofiarami” safari nurdochodzi niemal na każdej głębokości. Tyl- opisywanych na Forum Nuras przedstawia kowego w Egipcie. U 5 osób, tzw. „Egipko w 25% przypadków nie była znana głę- się bardzo interesująco. Nie jest zaskocze- cjan”, objawy DCS wystąpiły podczas lotu
bokość krytycznego nurkowania. U 18 osób niem, że na 6 przypadków urazu ciśnienio- samolotem do Polski, z których 3 osoby tra(23%), które zginęły nie wiadomo było na wego płuc, 3 były spowodowane szybkim fiły na leczenie do KOMH. Wśród polskich
jakiej głębokości nurkowały. Z danych udo- wynurzeniem. W 1 przypadku do urazu do- przypadków DCS do KOMH na leczenie
stępnionych wynika, że najwięcej, tj. 31 szło po wymiotach pod wodą. W 2 przy- udało się 12 osób, a do szpitala bliskiego
osób (40%) zginęło podczas płytkich nur- padkach u nurków po nurkowaniu
kowań w zakresie uprawnień P1 lub OWD, stwierdzono odmę opłucnową, którą leczotj. do głębokości 20 m. Aż 11 osób zginęło no w najbliższym szpitalu, a 2 przypadki
tragicznych
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dekom
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przypadków DCS nurkowała na gł bokoci powyej 31 m, z czego wi kszo powyej gł bokoci 41 m.

Tabela 6. Zestawienie gł bokoci nurkowania, na których doszło do wypadku (n = 113)

Gł boko nurkowania nieznana
do 10 m
11-20 m
21-30 m
31-40 m
41-50 m
powyej 51 m (w tym 6>100 m)
Razem:

Zgon
18
16
15
6
8
5
11
79

DCS
10

UCP
3
3

4
3
5
6
28

6

Analiza przyczyn wypadków nurkowych opisywanych na Forum Nuras
49 przedstawia si bardzo interesujco.
Nie jest zaskoczeniem, e na 6 przypadków urazu cinieniowego płuc, 3 były spowodowane szybkim
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miejscu nurkowania udały się 2 osoby. Los
11 osób po stwierdzeniu objawów DCS nie
był znany.
Wśród analizowanych przyczyn zgonów
u nurków, które zestawiono w tabeli 7, według przedstawionych opisów najwięcej (16
przypadków – 20%) było spowodowanych
utratą przytomności pod wodą z nieznanej
przyczyny. Bardzo niepokojące jest, że w
13 przypadkach (16,5%) przyczyną tragedii
było zagubienie nurka pod wodą, tzn. rozłączenie się pary nurkujących. W szeroko
propagowanym nurkowaniu partnerskim
świadczy to o braku troski o partnera podczas nurkowania oraz dużym braku w wyszkoleniu. Niektóre opisy zdarzeń są
porażające. Para wykonuje pierwsze nurkowanie w Polsce, po szkoleniu w Egipcie. W
Jeziorze Budzisławskim mężczyzna gubi
kobietę, którą inni znajdują na 6 metrach,
bez maski i fajki, z zakręconą butlą nurkową. Na Zakrzówku grupa 10 nurków gubi
kolegę pod wodą, a inni znajdują jego
zwłoki na 22 m. Na jeziorze Hańcza instruktor gubi kursanta na OWD, którego
zwłoki znaleziono na 41 m.
Aż w 14 przypadkach (18%) do śmierci
nurka doszło na skutek szybkiego wynurze-

Tabela 7. Zestawienie przyczyn zgonów u nurkujcych na podstawie danych
dostpnych na „Forum Nuras”
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Przyczyna
Utrata przytomnoci pod wod
Zagubienie pod wod
Szybkie wynurzenie  UCP
Atak serca (w tym 5 po nurkowaniu)
Nurkowanie na wrakach
Nurkowanie techniczne głbokie
Nurkowanie z rebreatherem
Szkolenie doskonalce
Nauka nurkowania
Nurkowanie „solo”
Nurkowanie w jaskiniach
Szybkie wynurzenie  DCS
Nurkowanie pod lodem
Przecienie nurka
Rozjechanie przez motorówk
Snorkeling
Wybuch butli nurkowej
Głbokie nurkowanie na powietrzu – 72 m
Wyczerpanie – silny prd
Dziurawy skafander suchy
Nurkowanie w nocy
Wybuch podwodny (zbieracz militariów)

Ilo
16
13
11
10
7
7
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Trudne nurkowania specjalistyczne
spowodowały mier a 26 osób (33%). Na wrakach zginło 7 o
50
podczas głbokich nurkowa technicznych kolejne 7 osób, z rebreatherem 4 osoby, w jaskiniach 4
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nia. W 11 przypadkach objawy u nurka na
powierzchni wskazywały na ciężki uraz ciśnieniowy płuc, a w 3 przypadkach na ciężką chorobę dekompresyjną. Na tzw. atak
serca zmarło 10 nurków, w tym 5 osób krótko po zakończeniu nurkowania. Siedmiu z
nich było w wieku od 42 do 66 lat, a jeden
ważył około 140 kg.

Trudne nurkowania specjalistyczne spowodowały śmierć aż 26 osób (33%). Na wrakach zginęło 7 osób, podczas głębokich
nurkowań technicznych kolejne 7 osób, z rebreatherem 4 osoby, w jaskiniach 4 osoby,
podczas szkolenia doskonalącego 4 osoby.
Brak liny asekuracyjnej był skutkiem śmierci
3 nurków podczas nurkowania pod lodem.

fot.: Miłosz Dąbrowski
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Podczas nauki nurkowania zginęły 4 osoby. Wśród tych osób jedna została zgubiona pod wodą, u innej instruktor nie
zapobiegł szybkiemu wynurzeniu kursanta,
jednej osoby nie udało się skutecznie doprowadzić do powierzchni po utracie przytomności pod wodą, a jedna osoba zmarła
na zawał serca. Podczas nurkowań „solo”
zginęły 4 osoby, w tym jedna z nich nurkowała samotnie w nocy.
Brak doświadczenia i umiejętności nurkowania był przyczyną śmierci 9 osób
(11%). Przeciążenie podczas nurkowania
było przyczyną śmierci 3 osób. Głębokie
nurkowanie na powietrzu skończyło się tragicznie u 2 osób (78 m i 62 m z P1). Małe
umiejętności snorkelingu przy dużej fali były tragiczne dla 2 osób, a wyczerpanie podczas nurkowania w silnym prądzie
spowodowało śmierć 1 osoby. Jedna osoba
zginęła z powodu zalania wodą dziurawego skafandra suchego.
Omówienie
Nie ma lepszej metody uczenia niż uczenie się na własnych błędach. Wiedza zdobyta tą drogą jest najtrwalsza i
przyjmowana w sposób najbardziej świadomy. Niestety tej metody nie można zastoso-
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wać w nurkowaniu. Zagrożenie spowodowane popełnieniem błędu przez nurka jest
tak duże, że pierwszy błąd może być również ostatnim. Uczmy się więc na cudzych
błędach.
Przedstawiony powyżej materiał badawczy z naukowego punktu widzenia może
wydawać się bardzo kontrowersyjny i mało
wiarygodny. Analiza danych uzyskana z
jakby „plotkarskiego” źródła komunikacji
między nurkami, Forum Nuras, daje jednak
jakieś informacje, nad którymi warto się zastanowić. Bardziej wiarygodne informacje
uzyskiwane od instytucji naukowych nie są
jednak prawie w ogóle dostępne. Niewielkim pocieszeniem jest, że analizy opracowywane przez autorów z DAN USA,
Wielkiej Brytanii, Australii i innych krajów
również opierają się na niepełnych danych
zebranych od nurków.
Naoczni świadkowie tragicznych zdarzeń, inni nurkowie, opisują to, co zobaczyli i to, co ich zszokowało. Otwierało to
zwykle pouczającą dyskusję nad przyczynami zdarzenia, popełnionymi błędami
przez nurkujących i sposobami zapobiegania tragediom. Zawsze była to jakaś „nauka
dla potomnych”. Opisy zdarzeń mówią też

o szokującej atmosferze nierzadko panującej na tzw. „nurkowiskach”. Weekendowych pikników nurkowych nad Hańczą czy
Zakrzówkiem nie zakłócają tragedie dziejące się na sąsiednich stanowiskach nurkowych. Kilka razy opisywano bierną postawę
wobec tragedii innych nurków będących na
brzegu oraz bierną postawę osób, które
zgubiły swoich partnerów nurkowych. Nie
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pomagano będącym w potrzebie, bo: „Wydawało się nam, że ćwiczą do Rescue!”.
Zazwyczaj wypadek i śmierć nurka nie
są spowodowane przez jeden czynnik. Najczęściej jest to wynik nieprawdopodobnego współistnienia lub nakładania się na
siebie szeregu błędów w nieodpowiednim
czasie i miejscu, gdzie już nie ma marginesu bezpieczeństwa na ich skorygowanie.
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Do śmierci nurka nigdy nie prowadzi tylko
jedno niepomyślne zdarzenie. Zawsze jest
to szereg zdarzeń mających początek już
wtedy, zanim nurek wejdzie do wody. Znany instruktor nurkowania Tomasz Strugalski
twierdzi, że wypadek nurkowy, czyli takie
odstępstwo od planu nurkowania, które
wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia,
wynika zawsze i wyłącznie z błędów człowieka. Pokrywa się to z analizą 1000 tragicznych wypadków wśród nurków
australijskich, przeprowadzoną przez Acotta w 2005 r. Aż 87% wypadków było skutkiem błędu ludzkiego, 14% braku doświadczenia, a 8% braku dostatecznego treningu
nurkowego.
W przedstawionej analizie na 113 ofiar
zarejestrowanych wypadków stosunkowo
mało jest przypadków choroby dekompresyjnej i urazu ciśnieniowego płuc. W zestawieniach zagranicznych dominują przypad- ki
DCS, które stanowią 80-90% wszystkich poważnych urazów nurkowych. Około 5-8%
stanowią przypadki tętniczego zatoru powietrznego, a przypadki śmierci nurka stanowią margines. Odwrócenie proporcji
zarejestrowanych urazów nasuwa podejrzenie, że bardzo dużo przypadków DCS i UCP

nie zostało zgłoszonych. Wielu nurków
uważa za dyshonor zachorowanie na DCS i
lekkie przypadki leczą sami bezpośrednio po
nurkowaniu, oddychając tlenem, lub cierpią
bóle w zaciszu domowym. Z własnego doświadczenia wiem, że wielu nurków, z wieloletnią praktyką, nie zna podstawowych
objawów choroby dekompresyjnej.
W statystykach amerykańskich w latach
1970-2010 średnio każdego roku ginie 125
nurków (66-147 osób) z Ameryki, Europy i Azji,
z czego około 50-60 osób w USA. W polskim
opracowaniu Poleszaka ginie średnio 7 osób
rocznie, podobnie jak w obecnej analizie.

Denoble i wsp., analizując przyczyny
śmierci 947 nurków w latach 1992-2003, w
814 przypadkach ustalili dokładną przyczynę zgonu. Aż u 70% ofiar jako przyczynę
śmierci ustalono utonięcie, 14% nurków
zginęło z powodu tętniczego zatoru powietrznego, 13% z powodu problemów
kardiologicznych, 2% z powodu choroby
dekompresyjnej i 1% z powodu doznanych
urazów. Analizując tabelę 7 – przyczyny
zgonów polskich nurków – można wywnioskować, że wynik końcowy tragicznych
zdarzeń był podobny jak w analizie Denoble i wsp. co zestawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 8. Zestawienie ustalonych i domniemanych przyczyn zgonów nurków
wg P. Denoble i J. Krzyaka

L.p.

Przyczyna zgonu w %

1
Utoni cie
2
T tniczy zator gazowy – UCP
3
Problemy kardiologiczne
4
Choroba dekompresyjna – DCS
5
Urazy
Razem:

P. Denoble J. Krzyak
n = 814
n = 79
1992-2003 2003-2014
70
64
14
14
13
13
2
4
1
5
100
100

W tym samym opracowaniu
w 346 z 947 przypadkach ustalono czynnik inicjujcy wypadku, który
53
zakoczył si mierci nurka. W 41% przypadków był to brak czynnika oddechowego, w 20% przypa
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W tym samym opracowaniu w 346 z 947
przypadkach ustalono czynnik inicjujący
wypadku, który zakończył się śmiercią nurka. W 41% przypadków był to brak czynnika oddechowego, w 20% przypadków było
to uwięzienie, a w 15% przypadków problemy ze sprzętem. Podobnie przedstawia
się ustalenie czynnika podczas sytuacji krytycznej pod wodą, który uczynił nurka nie-

zdolnym do rozpoczęcia działań ratunkowych. Na 332 z 947 przypadków w 55%
było to gwałtowne niekontrolowane wynurzenie, w 27% brak czynnika oddechowego
i w 13% przypadków problemy z pływalnością.
W wielu opracowaniach statystyk wypadków nurkowych zwraca się uwagę na
fakt, że duży odsetek tragicznych nurkowań

dotyczy osób starszych. Vann R. i wsp. w
2008 r. podali, że 82% kobiet i 72% mężczyzn, którzy zginęli podczas nurkowania
było w wieku powyżej 40 lat, kobiety miały średnio 43 lata, a mężczyźni średnio 50
lat. W obecnym zestawieniu 30% stanowiły osoby, które miały powyżej 40 lat.
Podsumowując tę smutną analizę wypadków polskich nurków należy stwierdzić,
że wielu tragedii można by uniknąć, gdyby
zarówno nurkowie, jak i ofiary dobrze planowali swoje nurkowania, przestrzegali zasad dobrej praktyki nurkowej, w praktyce
realizowali autentyczne nurkowania partnerskie i mierzyli swoje siły na zamiary.
Jarosław Krzyżak
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Gdzie warto szkolić i organizować wyjazdy nurkowe

Kamieniołomy pod Dreznem cz. 2
Jedną z istotnych rzeczy, za które
jesteśmy odpowiedzialni będąc instruktorem nurkowania lub prowadząc
centrum nurkowe, jest dostarczanie
naszym kursantom nowych, interesujących doświadczeń.
Dobrym sposobem, aby to zrobić jest organizacja wyjazdów nurkowych w różne
ciekawe miejsca. Dzięki nim zainteresowanie nurkowaniem Waszych klientów nie
osłabnie i dostarczy im motywacji do dalszego rozwoju. Prowadząc kursy warto zadbać, aby ich uczestnicy mieli możliwość
zanurkowania w nowych miejscach, dzięki
czemu będą mieli okazję zastosować poznane umiejętności w różnorodnych warunkach.
Kontynuując cykl artykułów o miejscach
nurkowych, w które moim zdaniem warto
zorganizować wyjazd szkoleniowy lub zor56
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ganizować zwykłe nurkowania rekreacyjne,
chciałbym przybliżyć Horkę.
Horka jest popularnym kamieniołomem,
znanym ze swej bardzo dobrej widoczności sięgającej kilkunastu metrów. W niemieckim
czasopiśmie
nurkowym
„Tauchen” została uznana jako jedno z 10

najlepszych miejsc nurkowych na terenie
Niemiec. Oprócz Niemców przyjeżdża tu
sporo Polaków i Czechów. Moim zdaniem,
jest to świetne miejsce do prowadzenia
szkoleń. Na miejscu znajduje się baza nurkowa, w której możemy nabić butle, porządne toalety, kuchnia wraz z dużą
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jadalnią, którą możemy wykorzystać do
przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Dużym plusem Horki jest spory parking będący jednocześnie polem namiotowym. Po
zaparkowaniu możemy rozłożyć sprzęt tuż
koło samochodu (przydadzą się plastikowe
płachty, na których rozłożymy sprzęt). Jak
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na niemiecką bazę przystało, są tutaj również stoły, na których możemy zmontować
sprzęt nurkowy. Zależy, co kto woli.
Aby dojść do wody, musimy pokonać kilka pięter, solidnymi, metalowymi schodami. Jest to tak naprawdę jedyny minus
Horki, bo o ile zejście jest dosyć łatwe, to

wejście po schodach w suchym skafandrze,
ze sprzętem na plecach, podczas gorącego
lata stanowi nie lada wyczyn. Na samym
końcu schody wchodzą bezpośrednio do
wody, co ułatwia wejście i wyjście z wody.
Na dole, obok schodów, znajduje się pływająca platforma, z której możemy przećwiczyć z kursantami wejście do wody
metodą wykroku.
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Za całodzienną możliwość korzystania z
kamieniołomu i możliwość zaparkowania
samochodu trzeba zapłacić 8 euro od osoby, za nabicie 15-litrowej butli 7,5 euro.
Osobiście jako bazę noclegową polecam
Sparmann, z którego na Horkę jest tylko 14
km.
Jak już wspomniałem na początku, Horka potrafi zachwycić dobrą widocznością.
Maksymalna głębokość, w zależności od
poziomu wody, to około 30 metrów. Dzięki klarownej wodzie, przy samym dnie nie
potrzeba zazwyczaj żadnego oświetlenia.
Dno jest kamieniste a pod wodą możemy
znaleźć wiele atrakcji. Najciekawsze moim
59

Nuras.info 4/2015
zdaniem to: rekiny, bunkier, automat z papierosami oraz pozostałości po wagonikach. Nurkując możemy podziwiać
również zatopione drzewa w zatoczkach.
W jednej z nich znajduje się podwodne
źródło (na mapce: Quelle).
W kamieniołomie możemy przeprowadzić nurkowania praktycznie dla każdego
poziomu wyszkolenia. Moim zdaniem, jest
to idealny zbiornik do poprowadzenia nurkowań z kursu AOWD i specjalizacji,
szczególnie nurkowania głębokiego, wielopoziomowego z komputerem i doskonałej
pływalności.
Na mapce zaznaczyłem trasę, którą zazwyczaj prowadzę kursantów podczas nurkowania głębokiego z AOWD. Dno
opadające pod kątem około 40 stopni pozwala w miarę szybko osiągnąć maksymalną głębokość bez potrzeby zbyt długiego
płynięcia, jednocześnie pozwalając kursantom zanurzać się płynnie i komfortowo. Po
zejściu na dół, warto trzymać się lewego
zbocza. Dzięki temu nie miniemy „bunkra”,
który warto obejrzeć i przepłynąć przez niego.
Następnie kierujemy się w prawo i płyniemy wzdłuż wielkiej, pionowej ściany.

Tutaj możemy przejść na płytszy poziom,
około 18-20 metrów. Płynąc dalej, warto
zwrócić uwagę, aby nie wpłynąć w zatoczki, które będziemy mijać po lewej stronie.
W przeciwnym razie kursantom może skończyć się wcześniej powietrze i będziemy
wracać po powierzchni. Po drodze możemy spotkać zatopione drzewa, różnego rodzaju figurki, a pod sam koniec nurkowania
rekiny, które są zawieszone w toni (ostatnio
były w nie najlepszym stanie, ale miejmy
nadzieję, że zostaną naprawione). Całe nur-
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kowanie zajmuje około 50 minut i kursantom o „normalnym” zużyciu powietrza wystarcza butla 15 l nabita do 220 bar.
Podsumowując, uważam że warto zorganizować wyjazd do tego kamieniołu. Nurkowania w nim dostarczą kursantom mnóstwo
radości. Zdjęcia wykonane przez moją żonę podczas naszych wyjazdów mówią same za siebie. W kolejnym artykule
postaram się przybliżyć kamieniołom Prelle i Luisa.
Igor Nicolaos
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Startegie nurkowe

Nurkowanie na powierzchni
Dziś pierwsze zajęcia w parach.
Przygoda zaczyna się już na powierzchni. Mamy dopłynąć do bojki
widniejącej nieopodal. Ala po lewej,
ja po prawej stronie instruktora
(strasznie niewygodna ta prawa strona).

się przy linie, cały czas ćwicząc pływalność. W dół i przystanek. W dół i przysta-

To pewnie niecałe sto metrów, ale płynięcie po powierzchni w pełnym sprzęcie
nurkowym okazuje się niezwykle męczące.
Po chwili Ala gubi się i nawet nie zauważa,
że nie płynie równolegle z nami. Nie słyszy
wołania. Trzeba poczekać. Zestresowana
robi kilka rundek w kółeczko i... wreszcie
nas zauważa. Jesteśmy. Odpoczywamy
przy bojce. To naprawdę cudowne uczucie,
kiedy tak leżymy na plecach i patrzymy w
niebo. Oddycham głęboko i po raz pierwszy łapię luz na powierzchni.
No, ale już czas pod wodę. Zanurzamy
62

nek. Ala po mojej prawej stronie strasznie
się miota i kręci wokół własnej osi. Z całych
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sił staram się panować nad sobą. Jeszcze by
tego brakowało, żebym i ja zaczęła robić takie zamieszanie. Przecież instruktor na
pewno się nie rozdwoi. W ogóle to strasznie
ciężka praca takie bycie instruktorem...
Przystanki wychodzą mi coraz lepiej. Teraz
gramy w „łapki”, choć za pierwszym podej-

ściem nie łapię o co chodzi. Rzeczywiście
pod wodą człowiek mniej rozgarnięty jest.
Teraz już OK. Nawet i ja wygrywam jedno
uderzenie! Uwaga, będzie próba grania w
łapki z Alą. Zamiast tego – nagłe zamieszanie! Czuję, jak Ala kręcąc się dookoła własnej osi, wyrywa mi automat z ust.
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Zaciskam zęby. Przecież nie dam się utopić. Trwam jak najspokojniej. Przyglądam
się, jak instruktor rozwiązuje problem.
Dziwne. W sumie powinnam się zestresować, a czuję się rozbawiona całą sytuacją.
Widać i pod wodą można się pośmiać.
Choć nie wiem, czy to w moim niedoświadczonym przypadku jest szczególnie mądre
działanie. Wreszcie Ala znajduje swój… inflator i rezygnuje z wyrywania mojego automatu. Jestem uratowana!
Strasznie tu zimno na tych dziesięciu metrach. Dobrze, że udało mi się wcisnąć dodatkowy dwumilimetrowy short pod
skafander… I jeszcze zanurzamy się. Zanurzamy? A ja właśnie... wynurzyłam się?! Od
razu szukam w myślach przyczyny mojej
porażki. Wytłumaczenie jest bardzo proste.
Zamiast spuścić nieco powietrza, złapałam
inflator tak, że zaczęłam naciskać oba guziki równocześnie i sprzęt powiedział: „UP”,
do góry. Koniec nurkowania. Ala wyraźnie
ma dość. Po drodze w stronę brzegu dowiaduję się, że są dwa sposoby holowania zmęczonego nurka do brzegu. Zatem do dzieła,
muszę spróbować. Holuję Alę. Przeokrutnie
zmęczona, ale nieco pocieszona holowniczym sukcesem, docieram do brzegu...
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Tuż przed zanurzeniem, czyli nurkowanie na powierzchni
Na pewno słyszeliście, że każde nurkowanie zaczyna się i kończy na powierzchni. Pobyt pod wodą jest jego sednem, ale
dbanie o bezpieczeństwo i komfort musimy
rozpocząć już na etapie planowania nurkowania. I niezmiernie cieszy mnie fakt, że
coraz więcej nurkujących dba o te powierzchniowe procedury. Jednakże jakiś
czas temu zwróciłam uwagę, że nurkowie,
pamiętając o planowaniu i nurkując zgodnie z planem, jedną z jego części traktują
prawie zawsze po macoszemu. To część
pomiędzy zaplanowaniem nurkowania na
brzegu a samym aktem zanurzenia się pod
wodę. To przebywanie w pełnym sprzęcie
nurkowym na powierzchni.
Oprócz prawidłowego sprawdzenia
sprzętu istnieje cały szereg ważnych czynników, które zapewniają nam bezpieczne
doprowadzenie do momentu zanurzenia.
Podobnie po wynurzeniu – gwarantują bezpieczne dotarcie do brzegu. Najważniejszym z nich jest nieustające utrzymanie
kontaktu z partnerem. Wyrobienie sobie nawyku, że zawsze jest on na wyciągnięcie
naszej ręki. Na powierzchni wody utrzymu-

je nas powietrze w kamizelce. Jednak mimo dobrego wyważenia, dość często pojawia się niepewność związana z
nieuzasadnionym brakiem zaufania do tego
elementu sprzętu. Takie przykre wrażenie,
że ciężar kompletnego ekwipunku nurkowego nie pozwoli na swobodne utrzymanie
się nad wodą, a wręcz, że cały ten szpej „po
prostu nas utopi”. Efektem tej niepewności
są nieświadome i niepotrzebne ruchy, pozornie pomagające w utrzymaniu się na powierzchni. Machanie rękami wprowadza
ogólny niepokój. Możemy też niechcący
osobę będącą obok nas uderzyć. Jeszcze
gorzej, kiedy takie nieświadome machanie
zostanie odebrane jako sygnał alarmowy
przez osobę asekurującą nas z brzegu. Z kolei machanie płetwami sprawia, że nieświadomie obracamy się wokół własnej osi i
tracimy kontakt wzrokowy z partnerem. Co
gorsza, możemy nieświadomie oddalić się
od niego. A co, jeśli właśnie wtedy nasz
partner będzie potrzebował natychmiastowej pomocy? Jeśli warunki powierzchniowe będą komfortowe – szybko możemy
naprawić swoje niedopatrzenie i podpłynąć
do partnera. Ale jeśli na powierzchni pojawi się silne falowanie lub prąd, będzie to
64

bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe.
Jak radzić sobie w chwilach powierzchniowej niepewności? Sposoby są naprawdę
proste i skuteczne. Jeśli czujemy się niepewnie – powiedzmy partnerowi, że tak jest. Już
samo podzielenie się swoim stanem psychicznym daje ulgę. Możemy chwycić się
za ręce i razem płynąć po powierzchni. To
pomaga i fizycznie i psychicznie. Nie wykonujmy czynności przygotowawczych do
zanurzenia jednocześnie. Niech jedna osoba patrzy i asekuruje drugą do momentu
pełnej gotowości. Bądźmy pozytywnie nastawieni i przygotowani do rozwiązania każdego problemu. Obserwujmy, pytajmy,
pomagajmy. Takie zainteresowanie niezwykle podtrzymuje na duchu. W przypadku
niepokoju lub zdenerwowania partnera starajmy się uspokoić go i rozwiązać problem.
Jeśli źródło niepokoju jest abstrakcyjne –
możemy spróbować odwrócić uwagę partnera. Czasem wystarczy uśmiech czy żart
dla rozładowania napięcia. Pomaga też
chwycenie się stałego punktu, kontakt fizyczny oraz spokojne oddychanie. Możemy poprosić partnera, żeby położył się na
plecach i zamknął oczy. Lub przeciwnie –
popatrzył w błękitne niebo i rozluźnił się,
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podczas kiedy my będziemy asekurować go
i obserwować otoczenie.
Po wynurzeniu z trudnego nurkowania,
po stresującym przeżyciu pod wodą, może
pojawić się uczucie zmęczenia. Nawet
ogromnego zmęczenia. To naturalna reakcja obronna organizmu, więc nie wstydźmy
się o tym powiedzieć. Czasem wystarczy

chwila rozluźnienia na powierzchni i mamy siłę płynąć dalej. Ale jeśli czujemy, że
stres czy poziom zmęczenia są nadal silnie
odczuwalne, może warto poprosić partnera
o pomoc w dopłynięciu do brzegu? Często
nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jesteśmy w stanie zdziałać tymi prostymi sposobami. Ile znaczy udzielenie pomocy. Ile

znaczy poproszenie o tę pomoc oraz przyjęcie wsparcia. Poczucie więzi i wzajemnego zaufania oprócz tego, że jest zwyczajnie
pomocne jest... po prostu przyjemne.
Dziewczyno, jeśli chcesz porozmawiać
o swoich obawach, bo miałaś podobne odczucia na nurkowaniu i nie wiesz, jak sobie
poradzić ze swoim strachem – napisz do
mnie i zapytaj. Chłopaku, jeśli wstydzisz się
zapytać swojego instruktora o to, dlaczego
czujesz się tak, a nie inaczej i boisz się tego, że nie zawsze jesteś mega odważny –
napisz do mnie. Choćby anonimowo. Postaram się pomóc i rozwiać jak największą
ilość Waszych wątpliwości... Czekam na listy: margita@xdivers.pl
„Syrenka” Margita Ślizowska

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Czy nie myślałeś
o wypromowaniu się

DOŁĄCZ DO NAS - WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
SPIS INSTRUKTORÓW, BAZ NURKOWYCH, SKLEPÓW, ...
CIEBIE TAM NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ

na łamach jakiejś gazety?
Magazyn Nuras.info nawiąże
współpracę z autorami 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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Magazyn Nuras.info
pobierany jest średnio
w 65000 egz.,
nie może zabraknąć
w nim T wojej reklamy
k liknij po szczegóły
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Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
Ze względu na potrzebę poznania
reakcji własnego organizmu – i zwiększenie w ten sposób „świadomości
nurkowej” – sensowne jest przeprowadzenie tzw. testu RMV. Jest to
skrót od słów Respiratory Minute
Volume i oznacza procedurę sprawdzenia, jaka jest rzeczywiście ilość
czynnika oddechowego zużywanego
przez nurka podczas nurkowania.
Test ten polega na tym, żeby nurek – wyposażony w urządzenie do dokładnego pomiaru ciśnienia w butli, czasu i głębokości
nurkowania – sprawdził, jaki jest jego wydatek oddechowy podczas trzech typowych
sytuacji: w spoczynku, podczas standardowego nurkowania oraz podczas znacznego
wysiłku.
Zaleca się stosowanie przyrządów elektronicznych, na przykład elektronicznego
manometru i komputera nurkowego, ze
względu na ich dużą dokładność, jednak
stosowanie przyrządów analogowych jest

również dopuszczalne. Konfiguracja sprzętu powinna być standardowa, taka w jakiej
nurek zawsze pływa. Szczególnie duże znaczenie ma fakt użycia skafandra suchego,

Komory dekompresyjne w ośrodku KOMH w Gdyni
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przypięcie butli dekompresyjnej i wyważenie. Należy zanurzyć się na przykład na głębokość 10 m i poczekać, aż ustabilizuje się
temperatura butli. Trwa to zwykle kilka, po-
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wiedzmy pięć minut. Po tym okresie temperatura butli jest już w zasadzie taka sama
jak temperatura wody wokół butli, co oznacza, że spadek ciśnienia w butli będzie spowodowany wyłącznie akcją oddechową
nurka, a nie sumowaniem się tej akcji i

spadku ciśnienia spowodowanego spadkiem temperatury. Należy wtedy zanotować, na przykład na tabliczce do pisania,
aktualne ciśnienie czynnika oddechowego
w butli, po czym przebywać na tej głębokości przez około pięć minut w spoczynku,

Wnętrze komory dekompresyjne w ośrodku KOMH w Gdyni
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przy prawidłowym wyważeniu, normalnie
oddychając. Po tym okresie należy zanotować aktualne ciśnienie w butli. Różnica
tych dwóch ciśnień pozwoli, przy uwzględnieniu objętości butli i głębokości, ocenić
wydatek standardowy danego nurka w spoczynku.
Następnie należy wykonać płynięcie w
poziomie, również przez około pięć minut,
ze zwykłą prędkością stosowaną podczas
nurkowania turystycznego. Po upływie pięciu minut należy znów zanotować, jakie
jest ciśnienie w butli – tym razem będziemy
mogli, oczywiście również przy uwzględnieniu objętości butli i głębokości, obliczyć
standardowy wydatek tego nurka, podczas
zwykłego wysiłku.
Niektórzy instruktorzy zalecają wykonanie jeszcze trzeciej części testu, silnie wysiłkowej. Polega ona na tym, że nurek zapiera
się rękami o przeszkodę na dnie, na przykład o specjalnie w tym celu przygotowaną
platformę, i bardzo mocno pracując płetwami wykonuje silną pracę oddechową, tak
jakby chciał tę platformę „przestawić”.
Mocno się przy tym wentyluje. Czas tej części testu powinien wynosić dwie minuty,
dłuższy byłby niebezpieczny ze względu na
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ryzyko
wy stą pie nia
hiperwentylacji, czyli tak silnego wypłukania dwutlenku węgla
z krwi, że receptor oddechowy w mózgu
(jak wiadomo, reagujący na odpowiednio
niski poziom dwutlenku węgla) nie uruchomi następnego oddechu. Mogłoby to spowodować tzw. uśnięcie pod wodą. W
zasadzie sam okres dużego wysiłku nie jest
wbrew pozorom bardzo niebezpieczny, ponieważ co prawda wentylacja jest bardzo
silna, ale i wysiłek, a więc produkcja dwutlenku węgla, też. Panuje więc pomiędzy

nimi równowaga.
Najniebezpieczniejszy jest moment tuż
po zakończeniu wysiłku, kiedy dużej
produkcji dwutlenku węgla już nie
ma, natomiast pobudzona wentylacja trwa jeszcze przez dobrą chwilę,
skutecznie wypłukując dwutlenek
węgla z krwi nurka.
Ponownie należy zanotować ciśnienie w butli, tym razem posłuży
ono do ustalenia, jaki jest silnie wysiłkowy wydatek minutowy badanego nurka.
Przykładowe wyniki pomiarów:
– butla 12 litrów, głębokość 10 metrów, ciśnienie początkowe 200 atm;
– ciśnienie po ochłodzeniu butli:
192 atm;
– ciśnienie po pięciu minutach
spoczynku: 184 atm;
– ciśnienie po następnych pięciu
minutach (spokojnego płynięcia):
172 atm;
– ciśnienie po dopłynięciu do przygotowanej w tym celu platformy: 160
atm;
– ciśnienie po dwóch minutach silnego
wysiłku przy tej platformie: 128 atm;
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Wyniki te dają odpowiednio: 8 atm, 12
atm oraz 32 atm.
Po uwzględnieniu dwunastolitrowej objętości butli oznacza to odpowiednio: 96 litrów, 144 litry oraz 384 litry.
Po uwzględnieniu czasu prób: 19,2 litrów na minutę, 28,8 litra na minutę oraz
192 litry na minutę.
Po uwzględnieniu, że wszystkie próby
wykonywano na głębokości 10 metrów,
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oznacza to zużycie w przeliczeniu na warunki powierzchniowe:
– w spoczynku: 9,6 litra na minutę;
– przy normalnym płynięciu: 14,4 litra na
minutę;
– przy bardzo dużym wysiłku: 96 litrów
na minutę.
Wyniki te są dość wysokie, choć zdarzają się nawet znacznie wyższe, zwłaszcza

wśród nurków niedoświadczonych, zaraz
po kursie podstawowym. Należy dla nich
przyjmować wydatek powierzchniowy 20
litrów na minutę lub wyższy. W przypadku
nurków doświadczonych, spokojnie oddychających (a tylko tacy przychodzą na kurs
nurkowań dekompresyjnych z dekompresją
na wysokim nitroxie) można przyjmować
wydatek 15 litrów na minutę.
Byłem na początku dość niechętny stosowaniu testu RMV. Wydaje się jednak, że jego wartość dydaktyczna jest znaczna,
pozwala bowiem nurkowi uświadomić sobie własne potrzeby oddechowe i konieczność uwzględniania ich przy planowaniu
nurkowania. Pokazuje także, jak bardzo
zwiększa się wydatek oddechowy wraz ze
zwiększeniem wysiłku pod wodą. Fakt ten
jest oczywisty, lecz dla niektórych osób bywa szokujący. Ma to duże, pozytywne znaczenie dydaktyczne.
Tomasz Strugalski

W tekście wykorzystano fragmenty książki Tomasza Strugalskiego: „Nitrox i wstęp do innych mieszanin – podręcznik nurka”. Tę i inne książki
Tomasza Strugalskiego można kupić tu: www.ksiegarnia.iknt.pl

71

Nuras.info 4/2015

Kasprowa Niżna pod wodą
Udało nam się spełnić marzenie,
nurkowaliśmy w Jaskini Kasprowa Niżna. Podczas lutowej wyprawy w głąb
tatrzańskich gór, odwiedziliśmy jedną
z najliczniej uczęszczanych jaskiń w
Tatrach, znajdującą się w Tatrzańskim
Parku Narodowym.

Pierwszego dnia działań w jaskini przetransportowaliśmy sprzęt dla jednego speleonurka. Akcja transportowa przebiegła
bardzo sprawnie, każdy miał ze sobą worek
jaskiniowy, workami z butlami zamieniali-

Otwór położony jest na wysokości 1228
m n.p.m., długość wynosi 3070 m, deniwelacja 47 m. Na końcu znajduje się najdłuższe syfonarium w Polsce, jest to – jak dotąd
– dziewięć syfonów. Najdłuższy – Syfon
Warszawiaków – ma 333 metry długości, a
najgłębszy – Syfon Koci – ma 30 metrów
głębokości. Nasza przygoda zamknęła się
na początku najdłuższego syfonu w Polsce.
Jaskinia pod wodą jest badana od lat 60.
ubiegłego stulecia i cały czas jest eksplorowana przez polskich speleonurków. Najnowsze nurkowania Katarzyny Kot oraz
Pawła Poręby, przy pomocy speleologów,
zaowocowały przesunięciem przodka na
50 m Syfonu Kociego.
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śmy się w miarę utraty sił. Przed wyruszeniem mieliśmy wiele pomysłów na pokonanie jeziorka. Planowaliśmyskonstruować
mały ponton, który pomógłby nam przeprawić się przez przeszkodę. Jednak najszyb-
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szym i najefektowniejszym sposobem było
przeniesienie wszystkiego i wszystkich na
barkach Mariusza. Po niespełna trzech godzinach byliśmy już przy pierwszym syfonie, gotowi do skręcania sprzętu.
Nurkowania odbywały się solo w konfiguracji sidemount. Szlak przecierał Jakub,
który dotarł do Syfonu Warszawiaków. Nasza górna granica została wyznaczona natu-
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ralnie, przez próg za czwartym syfonem,
niemożliwy do pokonania bez użycia małpy i wyciągnięcia wszystkiego samodzielnie ponad próg, co diametralnie
zwiększyłoby czas spędzony w jaskini.
Pierwszy – Syfon Danka – ma 6 metrów długości oraz 3 metry głębokości. Kuba miał
możliwość nurkowania w krystalicznie
przejrzystej wodzie, jak sam mówił, ciężko
było stwierdzić, czy jest pod wodą, czy na
powierzchni. Drugi – Syfon Krakowski – ma
15 metrów długości i około 6 metrów głębokości. W porównaniu do pierwszego,
znacznie bardziej się mąci, co niwelowało
wrażenie nurkowania w przezroczystej wodzie. Za drugim syfonem mogliśmy podziwiać piękny wodospad znajdujący się w
Sali Kaskad, na który oczywiście musieliśmy
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się wspiąć. Trzeci – Syfon Muminków – długi na pół metra i również na tyle głęboki, z
racji bardzo małego przekroju wymagał odpięcia butli i przeczołgania się przez mały
otwór. Po pokonaniu go przechodziliśmy
do Syfonu Mamuciego długiego na 42 metry i głębokiego na 15 metrów. Po wynurzeniu znajdowaliśmy się w ciasnej studni pod

progiem, na którego pokonanie nie mogliśmy sobie pozwolić. Powrót odbywał się w
akompaniamencie wodospadów z przepiękną widocznością pod wodą. Jedynie
mąt z Syfonu Krakowskiego delikatnie psuł
magiczną atmosferę.
Podczas drogi powrotnej zauważyliśmy,
że w Gnieździe Złotej Kaczki zaczęła zbie-
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rać się woda, co w dużym stopniu utrudniłoby nam działanie podczas kolejnych akcji
w jaskini. Pełni nadziei wróciliśmy do naszej bazy speleologicznej w Witowie. Ustaliliśmy, że kolejnego dnia zanurkują
wszyscy, z uwagi na pogarszające się warunki pogodowe i znaczne dodatnie temperatury, które mogły skutkować zalaniem
Gniazda Złotej Kaczki. Naszą ekipę powiększył Honzo, który miał nurkować z Bobrem, Mariusz zaś ze mną. Po spakowaniu
całego sprzętu oraz zabraniu nowych butli
ruszyliśmy w głąb jaskini. Gdy dotarliśmy
do Gniazda, podjęliśmy decyzję, że tego
dnia trzeba wynieść cały sprzęt z jaskini, w
przeciwnym wypadku zalane gniazdo
oznaczałyby odcięcie naszych rzeczy. Na
miejscu nurkowym okazało się, że w jednym skafandrze uległ awarii pierścień od
suchych rękawic. Stawiało to pod znakiem
zapytania nurkowanie Bobra oraz moje,
mieliśmy bowiem nurkować w niesprawnym skafandrze. Plan uległ zmianie, nurkowaliśmy po kolei, na ile wystarczyło nam
czasu w jedynym sprawnym skafandrze.
Pierwszy zanurzył się Mariusz, po nim Honzo. Reszta próbowała naprawić pierścień
oraz ustalić plan działania. Omijając pro-
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blemy natury technicznej, udało się zanurkować całej ekipie, docierając do najdłuższego syfonu.
Droga powrotna przebiegała znacznie
wolniej niż transport worków do syfonów.
Sprzęt, który transportowaliśmy przez dwa
dni, musieliśmy przenieść za Gniazdo Zło-

tej Kaczki. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do zapełnienia gniazda wodą i pozbawiania nas ekwipunku. Po dotarciu do
gniazda, zdeponowaliśmy butle w bezpiecznym miejscu, aby wrócić po nie podczas kolejnej akcji. Następnego dnia
opuścił nas Honzo, który musiał wrócić do

swoich obowiązków. Ostatni dzień spędzony w jaskini był najlżejszym dniem całej
wyprawy. Każdy, wyposażony w pusty worek jaskiniowy, miał swój cel – dotrzeć do
zdeponowanych butli i przetransportować
je do bazy. Na spokojnie mogliśmy podziwiać piękno jaskini, która dzięki niesamowitym naciekom pozwalała na chwile
zapomnienia o pocie, krwi i obelgach, które zostawiliśmy podczas ekspedycji. W wyprawie brali udział: Jakub Maciejewski,
Mateusz Bober Popek, Mariusz Linke, Dominik Honzo Graczyk, Wiktor Trojanowski.
Szczególne podziękowania należą się
Wieśkowi Zahorowi i Pawłowi Porębie, za
użyczenie osprzętu, który znacznie ułatwił
nam działania w jaskini.
Wiktor Trojanowski

Chcesz opisać
wyjątkowe nurkowanie?
Chcesz się podzielić
ciekawymi informacjami?
Napisz do nas
redakcja@nuras.info
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Narie – zapomniany akwen?
Mniej popularne od obleganego
Zakrzówka, Nart czy Hańczy, a co za
tym idzie nowe miejsce dla zapaleńców nurkowania do eksploracji, podwodnych eskapad i penetracji, z
niespotykaną florą i fauną. Jezioro
Narie to jedno z trzydziestu największych jezior w Polsce. Kusi tym, że
nadal jest mało odkryte i jest nad
nim dużo spokojniej niż nad położonym w odległości 100 km Jeziorem
Leleskim czy oddaloną o 250 km
Hańczą.

gowej o długości około 50 kilometrów i
maksymalnej głębokości 43 metrów. Woda

Jezioro Narie znajduje się w zachodniej
części województwa warmińsko-mazurskiego, zaledwie 12 kilometrów od miasta
Morąg. Położone nad nim miejscowości, takie jak Kretowiny czy Bogaczewo, wypełniają się wczasowiczami, gdy tylko zrobi
się ciepło. Samo jezioro jest rynną polodowcową o powierzchni przekraczającej
120 hektarów, silnie rozwiniętej linii brze76

w Narie została zaliczona do II klasy czystości. Na atrakcyjności bezsprzecznie zy-
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skuje ono dzięki 19 wyspom, które są porozrzucane po całej powierzchni jeziora.
Narie jest zbiornikiem sielawowym, dzięki czemu charakteryzuje je dobra wizura,
latem około 3-4 metrów, a zimą sięgająca
nawet około 8 metrów. Roślinność tworzy
dość wąski pas przybrzeżny, dzięki czemu

na niewielkiej głębokości można podziwiać
jedyne w swoim rodzaju podwodne łąki.
Liczne zatoki na jeziorze dodają mu uroku
oraz są schronieniem dla różnych gatunków
ryb. Nurkując można obserwować ławice
okoni, płocie liny, szczupaki, miętusy, leszcze, węgorze, sumy, wzdręgi, a w Zatoce
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Ponary cierpliwi mogą liczyć na sandacze.
O czystości wody w jeziorze świadczy również obecność raków, którym odpowiadają
bogate w tlen wody zbiorników sielawowych.
Dla nurków, którzy chcą poznać podwodne Narie swoje usługi świadczy baza
nurkowa Narie Scuba Club. W sezonie letnim otwarta jest przez cały tydzień, a poza
nim na nurkowanie można umówić się indywidualnie. Baza współpracuje z instruktorami, pod okiem których można odbyć
kurs w systemie PADI lub CMAS. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu oraz napełnienia butli powietrzem.
Pod wodą są trzy platformy do ćwiczeń
oraz poręczówka. Okolice bazy są bardzo
ciekawym miejscem do nurkowania. Vis a
vis znajduje się jedna z dziewiętnastu wysp
– Goła Kępa – wokół której można spotkać
pokaźne ławice okoni, a flora tworzy niespotykany podwodny krajobraz. Ukształtowanie dna jest bardzo urozmaicone, z
głębokimi rynnami i pagórkami. Widoczne
jest to również w pobliżu bazy, dzięki czemu można doskonalić umiejętności nawigacji pod wodą. Poza skafandrami,
maskami czy innym ekwipunkiem na wy-
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posażeniu bazy jest łódka, do której zmieści
się maksymalnie pięciu nurków z pełnym
sprzętem. Dzięki temu goście mają możliwość dotarcia właściwie w każdy interesujący ich zakątek jeziora. Gdyby głębokości
w Narie okazały się niewystarczające, z bazy organizowane są również wyjazdy na
nurkowanie w innym, pobliskim jeziorze o
głębokości sięgającej blisko 70 metrów.
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Po nurkowaniu do dyspozycji odwiedzających jest restauracja, z pysznym domowym jedzeniem oraz hotelik przynależący
do bazy. W razie pełnego obłożenia właściciele służą pomocą przy znalezieniu noclegu o dowolnych standardzie w okolicy.
Tereny w pobliżu jeziora Narie są rów-

nież bardzo atrakcyjne dla osób, które z
nurkowaniem mają niewiele lub nic wspólnego. W zachodniej części półwyspu Kretowiny działa szkółka windsurfingowa,
niedaleko jest kilka stadnin koni, a oddalone o około 12 kilometrów miasto Morąg
swoim urokiem przyciągnie niejednego

wielbiciela historii. Osoby lubiące aktywnie
spędzać czas wolny mogą objechać całe jezioro przygotowanymi szlakami rowerowymi. Ciekawostką jest, że na największej
wyspie na Narie – Wielkim Ostrowiu – rosną ponad dwusetletnie lipy będące pomnikami przyrody.
Jezioro Narie i jego okolice to świetne
miejsce dla nurków i przynurków. Warto je
odwiedzić jak najszybciej! Szczególnie że
w Kretowinach 2 maja odbędzie się piknik
organizowany przy współudziale władz
Morąga, Decathlonu i Narie Scuba Club. W
późniejszym terminie odbędą się również
Demo Days.
Zapraszam
Magdalena Zacharzewska
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Hi Max – witaj mocy!
Oświetlenie nurkowe to rzecz
wręcz niezbędna, jeżeli wchodzi się
w ten sport na poważnie. W kraju
latarkę należy mieć praktycznie na
każdym nurkowaniu, jeżeli zamierzamy schodzić około dziesięciu metrów
i niżej, za granicą przydaje się w dużo głębszych miejscach. A są przecież
jeszcze,
kapitalne,
nocne
nurkowania.
Na rynku mamy do wyboru masę fajnych
latarek. Jest grupa latarek wysokiej klasy
produkowanych przez firmy o ugruntowanej pozycji na międzynarodowym rynku
nurkowym – mowa tu o Ammonite, Light4Me, Gralmarine chociażby. Zaglądanie w
ich cenniki przyprawia jednak o delikatny
zawał serca. Chcemy mieć moc, musimy
wysupłać czasem i grube tysiące. Przy
mniejszych latarkach jest już nieźle, ale nie
tak, żeby było jakoś super okazyjnie. Są też
latarki budżetowe, ma je w ofercie Decath-

lon. Są też różne wynalazki pałętające się
po zakamarkach centrów nurkowych – klasycznie taka latarka wykonana jest z jakiegoś plastiku w rażącym kolorze, często
wygląda wręcz... amatorsko. Każdy posiadacz takiej latarki albo nie przejmuje się
swoim amatorskim wyglądem, albo latarką
niespecjalnie chwali się na nurkowiskach.
Nie mówiąc już o mocy tych wynalazków –
bździdełka ledwo nadają się na polskie warunki. Niezbyt bogaty nurek ma więc niezły
orzech do zgryzienia. Oczywiście, może
sobie zapewnić latarkę typu „backup” z gamy latarek lepszych i tutaj czasami stosunek
mocy do ceny jest bardzo przyjemny. Sam
pływam na tecline’owym LED US 15, choć
trzeba przyznać, że jej chiński rodowód jest
bardzo oczywisty. Wystarczy poszukać i
zobaczyć, że ta sama latarka sprzedawana
jest pod innymi markami przez różnych
polskich dystrybutorów, a jest to identyczna
konstrukcja. Za logo Tecline w tym przypadku trzeba zapłacić więcej. Latarka ma
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fajne parametry i póki co mi wystarcza,
choć wciąż marzę o porządnym świetle video. W końcu filmowanie sprawia mi dużo
frajdy. A tu już wyboru specjalnie nie mam.
Testowałem kilka rozwiązań „budżetowych”. V-pro od Gralmarine (2880 zł) – cena wysoka, a ja nie byłem zachwycony
pływaniem z tymi dwoma „gaz-rurkami” o
gracji i elastyczności szpadla. Oświetlenie
duże i mało poręczne, niewielki zakres regulacji kąta świecenia. Testowałem Light4Me GoPro 1800 lumenów. Fajne
światełka (w sumie ok. 1200 zł), jednak
wszystko na goodmanie, który najszczęśliwszym uchwytem do oświetlenia i kamery video nie jest, do tego króciutkie ramiona
i brak adaptera do kamery, pod którą zestaw
podobno powstał. Byłem najbliżej kupienia
tego zestawu, ale w końcu się wycofałem z
pomysłu. Czekałem na coś, co spełni moje
oczekiwania i nie będzie kosztowało tyle co
używany samochód. Okazuje się, że wreszcie jest nadzieja. Na polskim rynku pojawi-
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ła się firma Hi-Max. Od pierwszych sygnałów na ten temat strzygłem uszami i podpytywałem
wszystko
wiedzącego
o
oświetleniu Pawła Kaczmarskiego (pmk –
publikacje w Nuras.info). W końcu mogły
wpaść w moje łapy latarki od Hi-Maxa.
Umówmy się od razu – to latarki o chińskim
rodowodzie, jednak wygląd mają klasyczny, nurkowy – „techniczny”. Gwarancja jest
polska i realizowana jest w kraju bez konieczności wysyłania do Chin, albo czekania na części z Chin. W tych latarkach
najważniejszym atrybutem jest stosunek
mocy do ceny. Nie oceniam tu ilości lumenów podawanych przez producenta. Do
pomiarów lepszy jest zdecydowanie Paweł
Kaczmarski (Nuras.info, numer 2/2015).

Oceniam je tylko pod kątem użyteczności.
W paczce z Hi-Maxa dostałem spory wybór
latarek do testów. Oprócz wspomnianego
oświetlenia do video – 2x Hi-Max X8 z podstawą do aparatów i gopro, z ramionami koralikowymi – przyszły:
H01 – „dzielona” – ulubiony typ oświetlenia w Polsce – światło na goodmanie z
zasobnikiem na ogniwa. Deklarowana moc
3500 lm, kąt świecenia 9 stopni, 3 diody
Cree XM-L U2;
X7 – „duża”, również 3500 lm, ale światło zamknięte z ogniwami w jednej podłużnej obudowie;
H10 – „strobo” – mniej lumenów, skokowy wybór trybów świecenia, łącznie z miganiem;

Od lewej „Duża”, „Suwak”, „Backup”, zestaw video i „Dzielona”
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H7 – „suwak” – płynna regulacja świecenia za pomocą suwaka, cienka podłużna
obudowa;
X5 – „backup” – bardzo poręczny i mocny backupik.
Zabrałem całe pudło świateł i aku na naszą wyprawę na Zakrzówek, by wspólnie z
nurkami je przetestować. Niestety, praktycznie nie było okazji potestować „strobo”,
a do H01 też muszę się jeszcze poprzymierzać, by w pełni (d)ocenić to światło. Skupiłem się na zestawie do video.
2x Hi-Max X8
Dwa niewielkie światełka, każde mające
dawać po 860 lm, wyposażone w pojedynczą diodę Cree XM-L U2, kąt świecenia fajny, bo 120 stopni, każde zasilane jednym
ogniwem 18650. Do testów miałem dostarczone całkiem zacne ogniwo produkcji Hi-Max. Latarki pracowały przez kilka
nurkowań dziennie i nie zauważyliśmy
spadku mocy. Podstawa zestawu daje możliwość montażu kamery GoPro (w zestawie adapter pod GoPro), innego aparatu lub
kamery kompaktowej. W centrum podstawy znajduje się standardowy gwint foto.
Dwa duże ramiona koralikowe oddalają
światło od kamery i pozwalają ładnie je
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układać wedle życzenia. Jeden z testerów
zauważył, że ramiona są dość masywne, a
zaciski pomiędzy koralikami nie dość mocne i ramiona miały tendencję do zmiany
ułożenia w przypadku dość dynamicznego
płynięcia, także że pierścienie włączania
mogłyby być większe. Ja tego nie zauważyłem i nie miałem takich kłopotów. Podstawa z ramionami zdecydowanie najlepiej
spodobała mi się w połączeniu z wcześniej
testowanymi zestawami video. Zestaw jest
poręczny, ustawny, nie musimy go specjalnie przerabiać, a w przypadku transportu
można go ładnie rozłożyć i skompaktować.
Wszystkie elementy pracowały dobrze, nie
widziałem specjalnie żadnych wad typowych dla tanich produktów. Same latarki
dawały ładną, mocną poświatę o szerokim
kącie, spełniając swoją rolę przy doświetlaniu fotografowanych elementów. Oczywiście ilość światła tych dwóch latarek nie
powala i nie zastąpi profesjonalnego zestawu, niemniej jednak na tle konkurencji w
tej klasie wypada bardzo dobrze. Za cenę
rzędu 1200 zł otrzymujemy bardzo fajne
światełka, dobrą podstawę i długie ramiona
koralikowe. Jak dla mnie, zestaw rewelacyjny.

X5 – „backup”
To kolejny hicior wyjazdu, wszystkim testującym przypadł do gustu. Mały, ale potężny. Taki niepozorny liliput. Widzisz
takiego, śmiejesz się z niego, odpalasz, walisz sobie nim po oczach i… ślepniesz. Lekki, poręczny i od biedy posłuży nurkowi za
główne światło. W końcu ta sama dioda, ale
skupiona w lustrze dającym 7-stopniowy
kąt świecenia. Producent deklaruje 1100
lm. Porównywałem go z różnymi światełkami, w tym z moim osobistym. Dużej różni82

cy nie widziałem. Porównywaliśmy to światło też ze starszymi braćmi z Hi-Maxa i
uważaliśmy, że wcale przy nich nie blednie. Dorzucić tylko trytytkę, karabińczyk i
mamy backupowe światło idealne. Producent deklaruje, że przy dostarczonym ogniwie 18650 latarka poświeci około 65 minut.
My bez ładowania obsłużyliśmy coś koło
tego i to w zimnej zakrzówkowej wodzie.
Światło do końca świeciło mocno. Sugerowana cena detaliczna to 250 zł. Już wiemy,
że to będą ludzie kupować.
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X7 – „duża”
3500 lm, rzeczywiście latarka spora, potężniejsza od mojego LED US 15, przy
czym niespecjalnie było widać tę moc. To
solidne, duże światło, które jednak, jak na
tę ilość diod, moim zdaniem, powinno wypaść lepiej. Zabrałem ją na jedno nurkowanie. Generalnie jestem oswojony z latarką
podobnych gabarytów i nurkowało mi się z
nią dobrze. Wracałem jednak z poczuciem,
że w tym zestawieniu mój LED wygrywa
stosunkiem wielkości do mocy, ceny również.

H7 – „suwak”
Płynna regulacja świecenia za pomocą
suwaka, cienka, podłużna obudowa. „Suwak” jest bardziej smukły, lżejszy od X7.
Mamy też trzy diody, jednak mniejszą moc
świecenia. W ręku leży zdecydowanie lepiej niż X7, dużo fajniej pracuje w trakcie
nurkowania, a moc ma całkiem przyzwoitą.
Gdybym miał do wyboru wymienić swojego LED-a na jedno z tych dwóch świateł,
zdecydowanie wybrałbym H7. Jedynym minusem tego wyboru jest suwak – niestety
okrutnie łatwo jest przez przypadek nim po83

ruszyć, gasząc sobie światło, albo wręcz
odwrotnie, nieopatrznie je włączając.
Światła Hi-Maxu to zapełnienie pewnej
niszy, produkty, których mi szczególnie brakowało na naszym rynku. W bardzo przystępnej cenie dostaję światło o dobrych
parametrach, z polską gwarancją i jeszcze
do tego wyglądające tak, że się nie muszę
wstydzić na nurkowisku. Nie są to światła
wolne od wad, ale nawet droższym kuzynom zdarzają się różne niedociągnięcia, a
tu ogromną zaletą jest cena. Liczę, że
wkrótce będę mógł porządnie przetestować
„dzieloną” i „strobo”, a jest też mowa o
mocniejszej wersji oświetlenia video. Będzie co testować!
Jakub Cieślak
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Bałtyckie morświny
WWF Polska ogłosiło rok 2015 rokiem morświna! To doskonała okazja,
żebyśmy zapoznali się z tymi uroczymi i mało znanymi zwierzętami,
które żyją w naszym morzu.

więksi szczęściarze spacerujący po plaży.
W Bałtyku żyją też morświny! To niewielkie walenie, mierzące nie więcej niż
180 cm długości i ważące zwykle mniej niż

Czy wiecie – jak wygląda morświn? Wiecie, ile tych sympatycznych, niewielkich
waleni zamieszkuje Bałtyk?
Większość z nas doskonale kojarzy zielone wody Morza Bałtyckiego z tysiącami leżących na dnie wraków, z barwną i
nierzadko tragiczną historią morskich bitew, szlaków handlowych i sztormów, które pochłonęły niezliczone ilości okrętów.
Nasze morze nie słynie, jak tropikalne wody, z bujnej przyrody, tętniących życiem raf
koralowych i tysięcy gatunków zwierząt.
Nie oznacza to, że Bałtyk jest pusty, zamieszkiwany jedynie przez śledzie, dorsze
i flądry, o których istnieniu przypominają
liczne smażalnie ryb oraz urocze, choć nieliczne foki, na które natknąć się mogą co

60 kg. Są blisko spokrewnione z delfinami.
Odżywiają się głównie rybami ławicowymi
i przydennymi, ale nie gardzą też skorupiakami i glonami. Choć wyjątkowe, zagrożo-

fot.: Dawid Kilon
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ne wyginięciem i bardzo przy tym sympatyczne, jak ich więksi kuzyni, to ciężko im
było zdobyć tak dużą popularność.
Dlaczego? Przecież przy popularności,
jaką cieszą się delfiny, wydaje się dziwne,
że tak niewiele wiemy o ich bliskich kuzynach, żyjących tuż pod naszym nosem!
Morświny nie są tak towarzyskie, nie nawiązują kontaktów z ludźmi i nie towarzyszą łodziom, wyskakując nad wodę.

Prowadzą samotniczy i skryty tryb życia, co
sprawia, że badania i obserwacje są bardzo
utrudnione. Dopiero w ostatnich latach zaangażowanie zaawansowanej technologii
w projekcie SAMBAH, prowadzonym przy
współpracy wielu krajów Unii Europejskiej
i organizacji pozarządowych, umożliwiło
nie tylko dokładną ocenę liczebności morświnów, ale też obserwację ich migracji i
sposobu porozumiewania.

fot.: Dawid Kilon
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Wiemy już, że w Bałtyku żyje zaledwie
450 morświnów, a to zdecydowanie zbyt
mało, by mogły przetrwać bez naszej pomocy. Korzystają ze zdolności do echolokacji, która umożliwia im zarówno
odnajdywanie jedzenia, omijanie przeszkód i komunikację. Niestety, ma ona też
słabe strony, przez które morświny narażone są na niebezpieczeństwo. Echolokacja
nie pozwala na wykrywanie sieci złożonych z cienkich nylonowych linek. Szczególnie niebezpieczne są sieci stawne
skrzelowe i pławnice. Morświny wpadają w
nie i próbując się uwolnić, zaplątują coraz
mocniej, aż giną, uduszone i wyczerpane
walką. Te niewielkie bałtyckie walenie są
wyczulone na hałasy generowane przez łodzie motorowe i sonary. Coraz większy
ruch wodny, narastające zanieczyszczenie
środowiska i rybołówstwo sprawiają, że
ochrona małych, bałtyckich waleni jest zadaniem trudnym, wymagającym działania
długoterminowego i wielopłaszczyznowego.
Największym zagrożeniem dla populacji
bałtyckich morświnów jest przede wszystkim przyłów, czyli przypadkowe schwytanie w sieci do połowu ryb. Jak wszystkie
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ssaki, te walenie potrzebują co pewien czas
wynurzyć się do powierzchni, by zaczerpnąć powietrza. Zaplątane w sieci, których
nie są w stanie w porę dostrzec, zwyczajnie
się duszą i martwe, wyciągane są przez rybaków razem z sieciami.
Stworzone m.in. przez WWF plany
ochrony bałtyckiego morświna obejmują
umieszczanie tzw. pingerów, czyli sygnalizatorów dźwiękowych, które odstraszałyby
morświny od rozłożonych sieci, zapobiegając tym samym zaplątaniu.
Osobną kategorią zagrożeń związanych
właśnie z sieciami, których nie rozwiążą
przepisy związane z rybołówstwem ani
umieszczanie pingerów są tak zwane „sieci
widma”, czyli pozrywane lub porzucone
sieci rybackie, zaczepione o wrak lub elementy dna morskiego.
To jedne z najbardziej zabójczych i niebezpiecznych morskich śmieci. Stanowią
zagrożenie nie tylko dla żyjących w Bałtyku
zwierząt, od morświnów i fok poprzez różne gatunki ryb, które giną zaplątane i unieruchomione w tych pułapkach, ale także
dla nurków. O tragicznych wypadkach, które wiązały się z uwięzieniem w starych sieciach nie trzeba przypominać żadnemu

nurkowi, który ma choć kilka lat doświadczenia. Ze względu na stwarzane przez sieci-widma zagrożenie i żniwo, jakie zbierają
wśród morskiej fauny, na całym świecie odbywają się czasem dość pracochłonne i
trudne akcje wydobywania takich sieci.
Wymagają one jednak bardzo solidnego
przygotowania i sprawnego, dobrze wyszkolonego zespołu nurków, którzy potrafią
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fot.: Dawid Kilon
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bez zbędnego ryzyka przeprowadzić całą
akcję. Z tego względu są zdecydowanie
mniej popularne od częstych akcji sprzątania akwenów z pomniejszych śmieci.
Nawet bez tak spektakularnych akcji, każdy z nas może przyczynić się do ochrony
tych niewielkich, bałtyckich waleni, które
uznano za krytycznie zagrożone wyginięciem, choćby poprzez dokonywanie odpowiedzialnych wyborów konsumenckich
(listę ryb, których połowy nie są tak obciąża-

jące dla środowiska przygotowało WWF i
można ją tam przeczytać), dbanie o czystość
nad brzegiem morza, dotacje na rzecz organizacji zajmujących się ochroną morświnów
(jak akcja „adoptuj morświna” WWF). Ważne jest też zgłaszanie dostrzeżonych zwierząt odpowiednim instytucjom, takich jak
Stacja Morska na Helu lub Błękitny Patrol.
Przetrwanie bałtyckich waleni zależy od
Nas!
Daria Boruta








bałtycki morświn znaleziony w sieci rybackiej






WWF Polska
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Posprzątaliśmy Łynę z AKP Skorpena i Aquadiver
W sobotę, 14 marca 2015, tydzień
przed Skorpenowym Spływem Łyną,
posprzątaliśmy startowy odcinek rzeki. Pracy było co niemiara. Na
szczęście pojawiła się prawie dwudziestka miłośników czystej rzeki z
klubów Skorpena i Aquadiver.

A było co zbierać… W wodzie znaleźliśmy stary komputer, ekspres do kawy – prawie sprawny, monitor, garnki, wiadra, piłkę
nożną, kołdry, poduszki oraz parę czerwo88
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nych, damskich nart. Najwięcej jednak było zwykłych foliowych worków, butelek po
piwie, wodzie oraz różnych napojach, a także innych śmieci, w tym po sadzonkach
drzew, które mogły pochodzić z pobliskich
ogrodów działkowych.

Po drugiej stronie rzeki miłośnicy tanich
win owocowych zapewniali nas, że nie
śmiecą, a butelki zabierają ze sobą. Jednak

89

chwilę później puste szkło wylądowało w
Łynie. Czyżby syzyfowe prace? Oby nie,
dlatego apelujemy przy okazji – zwracajcie
uwagę na to, co dzieje się wokół Was! Zebraliśmy kilkadziesiąt worków, które dostarczył Remondis, podobnie jak wielki
kontener, który w dużej części został zapełniony. Relację z naszej akcji można zobaczyć na stronie TVP Olsztyn.
www.olsztyn.tvp.pl
Jarosław Kowalski
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XII Skorpenowy Spływ Łyną
Pochmurny sobotni poranek nie
zachęcał do wyjścia z domu. Za
oknem szaro, miasto przypominające
krajobraz po bitwie – rozkopane
wszerz i w poprzek, w oczekiwaniu
na pierwsze po kilkudziesięciu latach
linie tramwajowe – do tego niezbyt
wysoka temperatura nie budziły pozytywnych skojarzeń, które zwykle
towarzyszą nam wraz z nadchodzącą
wiosną.
Jakby na przekór temu wszystkiemu, ku
zdziwieniu nielicznych przechodniów, z
olsztyńskiego miasteczka akademickiego
wyruszył gwarny pochód, niezwykle kolorowy, a jednocześnie niezwykle… dziwny.
Kilkaset osób, w różnym wieku, od kilkuletnich dzieci, po przygarbionych seniorów,
piękne kobiety, zbyt szczupli młodzieńcy,
jak również osobniki, których płci nie dało
się określić, wszyscy w strojach niekoniecznie w jakikolwiek sposób dających się skla90
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syfikować tematycznie. Różnorodność kostiumów była tak wielka, że robotnicy, pracujący w jaskrawych kamizelkach i kaskach
przy remoncie drogi, śmiało mogli dołączyć
do rozbawionej ekipy. Byli terroryści, zwierzęta, rybki, rusałki, strażacy, wikingowie,

płetwonurkowie, najróżniejsze maszkarony. Łączyło ich jedno, szerokie uśmiechy na
zadowolonych twarzach, jakby na przekór
chmurom i wszystkim ponurakom. No dobrze, przecież to właśnie w tym terminie
jest pierwszy dzień wiosny, więc pewnie

kierują się w stronę najbliższego olsztyńskiego mostu, aby utopić Marzannę! Niepokój
obserwujących
to
intrygujące
widowisko znacznie wzrósł, gdy okazało
się, że po przebyciu rozkopanych trawników, usmarowani po kolana błotem uczestnicy marszu, zamiast topić kukłę, sami
91
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zaczęli wchodzić do zimnej, ciemnej wody. Wtedy wszystko stało się jasne… Nie,
nie byli, to członkowie żadnej z sekt oddający się wiosennym rytuałom. To miłośnicy
nurkowania, którzy już po raz siódmy spo92
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tkali się w nurtach warmińsko-mazurskiej
rzeki.
W tegorocznym spływie, organizowanym przez Akademicki Klub Płetwonurków
93
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Skorpena, w tym roku wzięło udział około
pół tysiąca płetwonurków. Już na pierwszy
rzut oka widać było, że uczestnicy przygotowywali się do wydarzenia dużo wcze-

śniej, być może pierwsze pomysły powstały nawet rok temu, podczas ubiegłorocznej
imprezy. Wszak budowa łodzi przystosowanej do pływania po rzece musiała zająć
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wikingom wiele czasu. Trzeba przyznać, że
ich praca nie poszła na marne, łajba prezentowała się znakomicie. Mimo że do połowy wypełniona była wodą, wciąż płynęła

przed siebie, do samej mety. Wydawać by
się mogło, że meandrowanie leniwą rzeką
przez stolicę Warmii i Mazur nie wymaga
szczególnych umiejętności, jak niebez-

pieczne to wyzwanie przekonała się jednak
ekipa, która nieoczekiwanie została wyrzucona przez nieposłuszny kajak prosto do
95
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wody. Okrzyków niezadowolenia dobiegających z miejsca zdarzenia zaraz po wynurzeniu nie powstydziłby się autor największego słownika popularnych przekleństw i
uroków spotykanych na ziemiach polskich.
Mamy nadzieję, że nie dobiegły one do
uszu najmłodszych widzów, którzy z niedowierzaniem w oczach i otwartymi z za97
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chwytu ustami podziwiały wielkie, żywe
zabawki, które z jakiegoś powodu postanowiły popływać sobie w Łynie. Największe
wrażenie zrobił wielki, bialutki, mięciutki

98

jak kaczuszka królik, który jednak w obawie o swą śnieżnobiałą puszystość nie zamoczył nawet łapki. W wodzie taplało się
za to mnóstwo przeróżnych stworzeń z po-
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granicza światów realnego i bajkowego.
Pod jednym z mostów, z brzegu, przyglądał
się barwnemu korowodowi przepiękny pies
ratownik, który co chwilę zmieniał zdanie,
któremu z topielców należy pomóc, a może był to jeden z nurków, ale jednak nie

zdecydował się wejść do wody? W każdym
razie osobnik o kształcie lśniącego, czarnego wodołaza zdołał okiełznać swój instynkt
opiekuńczy, by nie przerywać zabawy, co
niestety nie udało się jednemu z płetwonurków. Pod tym samym mostem miała miej-

sce zupełnie nierozsądna akcja ratownicza,
mianowicie ktoś z płynących wyłowił Marzannę. Jeżeli więc patrząc za okno lub
szczelniej opatulając się szalem zastanawiacie się, gdzie jest wiosna… szukajcie
winnego, z pewnością jest na liście uczestników spływu. Ostatnio był widziany w
okolicach Parku Centralnego, gdzie w tym
99

Nuras.info 4/2015

ka Grubasa oraz tańce do białego rana w
siedzibie Skorpeny w Kortowie. Relacja z
tej części wydarzenia została jednak objęta
cenzurą, kto nie był, niech żałuje…
Już kolejny raz płetwonurkowie, spotykając się tak licznie w jednym miejscu, aby

roku znajdowała się meta. Na pewno widział go ktoś z kilkuset widzów, czekających na zmarzniętych śmiałków na brzegu.
Czekała tam na nich, a jakże, orkiestra, ciepły posiłek i sporo innych atrakcji. Zabawa
nie zakończyła się oczywiście wraz z końcem spływu. Organizatorzy zaplanowali
jeszcze koncert olsztyńskiego zespołu Łyd100

wspólnie powitać wiosnę, przy okazji ożywili swoją radością i entuzjazmem uśpioną
jeszcze po zimie stolicę Warmii i Mazur.
Przez kilka godzin spokojna, można nawet
zaryzykować, że niezauważana na co dzień
przez olsztyniaków rzeka, stała się bardziej
zatłoczona niż ulice w godzinach szczytu.
Jako podsumowanie idealnie pasuje tu
często spotykany na naszych łamach opis…
egipskich raf: „Niewiarygodne bogactwo
podwodnego życia zapierało dech w piersiach, już wiemy na pewno, że tu wrócimy…”
Zatem do zobaczenia, za rok!
Ania
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Tomasz Strugalski
Klub Płetwonurków
Active Divers
kursy
płetwonurkowania
na wszystkie stopnie,
uprawnienia
międzynarodowe

www.nurek.pl
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