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OOdd RRee  ddaakk  ccjjii
Roz piesz cze ni go rą cym słoń cem, z gło wa mi peł ny mi wa ka cyj nych emo cji, wy trze pu jąc reszt ki nad mor skie go pia -

sku z kie sze ni, praw do po dob nie ze zdzi wie niem ob ser wu je cie, że na gle dni sta ły się krót sze a wie czo ry chłod niej -
sze. Pta sie klu cze po woli opusz cza ją ce nasz kraj nie po zo sta wia ją złu dzeń. Je sień już wkrót ce ubar wi na szą
rze czy wi stość do stoj ny mi bar wa mi zło ta i pur pu ry. Sze lesz czą ce pod sto pa mi li ście bę dą umi la ły nam dro gę do szko -
ły i pra cy, ale rów nież do cen trum nur ko we go, na warsz ta ty do sko na lą ce na sze pod wod ne umie jęt no ści czy nad
brzeg po bli skie go je zio ra. Wszak ko niec wa ka cji nie ozna cza za wie sze nia na szej nur ko wej pa sji do ko lej ne go la ta.
Zmia na po ry ro ku wią że się je dy nie z uzu peł nie niem nur ko wej gar de ro by, tak aby by ło nam cie pło i… do wo dy!
Sko ro już jed nak uro czy ście roz po czę to ko lej ny rok szkol ny, rów nież i my za pra sza my na lek cje. Na po czą tek du -
ża daw ka geo gra fii, od wie dzi my mię dzy in ny mi pod wod ną Ja po nię, gdzie pod sza fi ro wą głę bią wód Mo rza Wschod -
nio chiń skie go kry je się za gad ko wy me ga lit, ru szy my rów nież do RPA wprost na spo tka nie mi gru ją cym sar dyn kom.
Zaj rzy my do ta jem ni czych ja skiń w Bo śni, a ta kże na dno na szych pol skich zbior ni ków. No wła śnie, czy po zna jąc
naj od le glej sze głę bi ny i po szu ku jąc eg zo tycz nych stwo rzeń na krań cach świa ta, nie po win ni śmy rów nież, a mo że
przede wszyst kim, pa mię tać o miesz kań cach po bli skie go je zio ra? Czy ka żdy z Was po tra fi od ró żnić ro dzi me go, za -
gro żo ne go wy gi nię ciem, ra ka szla chet ne go od ame ry kań skich ga tun ków in wa zyj nych – ra ka prę go wa ne go czy sy -
gna ło we go? Je śli nie, za pra sza my do uwa żnej lek tu ry. Co jesz cze dla Was przy go to wa li śmy, sprawdź cie sa mi. A
gdy już za sią dzie cie do po rząd ko wa nia wa ka cyj nych wspo mnień i fo to gra fii, pa mię taj cie o nas – cze ka my na re la -
cje z Wa szych pod ró ży i nur ko wych przy gód.
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RPA – Re pu bli ka Po łu dnio wej
Afry ki, miej sce po któ rym stą pa my z
gło wą zwi sa ją cą w dół. Sam ko niu -
szek Afry ki, oto czo ny dwo ma oce -
ana mi: Atlan tyc kim od stro ny za cho-
d niej oraz In dyj skim od stro ny
wschod niej. Je den z nie licz nych kra -
jów na świe cie, któ ry na dal po zo sta -
je nie ska żo ny wpły wa mi dy na micz nie
roz wi ja ją cej się tu ry sty ki ma so wej. 

Osza ła mia swo ją ró żno rod no ścią i bo -
gac twa mi na tu ral ny mi, wciąż dzi ką i
ogrom ną prze strze nią oraz nie spo ty ka ną ni -
gdzie in dziej barw ną mie szan ką kul tur –
afry kań skiej, eu ro pej skiej i azja tyc kiej. W
RPA ży je oko ło 52 mi lio nów lu dzi, z cze go
oko ło 80% sta no wią Afry kań czy cy, 8% lud -
ność po cho dze nia eu ro pej skie go, 8% lud -
ność et nicz nie mie sza na oraz 2% Azja ci
po cho dzą cy głów nie z In dii.

Wy pra wa do RPA to pod róż nie ty po wa.
Po mi mo po ko na nia tak od le głe go dy stan su

– bli sko 14 ty się cy ki lo me trów – na dal po -
zo sta li śmy w tej sa mej stre fie cza so wej.
Póź ną wio snę/wcze sne la to za mie ni li śmy
na schy łek je sie ni. Ota cza ją cy nas kra jo braz

bar dziej przy po mi nał ten, któ ry ko ja rzy mi
się z pol ski mi Za dusz ka mi: zło to -brą zo we
ko ro ny drzew, przy ga sła zie leń pól, w po -
wie trzu uno szą cy się za pach wy su szo nych

Po drugiej stronie równika...

fot. T. Godoj
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li ści. W cią gu dnia z nie ba spo glą dał księ -
życ. Z jed nej stro ny ota czał nas oce an, z
dru giej roz ko szo wa li śmy się pięk ny mi wi -
do ka mi gór i nie zwy kle ma low ni czych for -
ma cji skal nych. Na wła sne oczy
wi dzie li śmy, czu li śmy i sma ko wa li śmy
wza jem ne prze ni ka nie się tak wie lu kul tur.
Mie li śmy bez po śred ni kon takt z dzi ką przy -
ro dą – za rów no tą za miesz ku ją cą wo dy
oce anicz ne, jak rów nież ze ssa ka mi prze -
mie rza ją cy mi tu tej sze ste py. Ma gia RPA
uno si ła się w po wie trzu, a spę dzo ne tu dwa
ty go dnie by ły za le d wie za lą żkiem te go, co
kraj ten ma do za ofe ro wa nia!

21 czerw ca wy lą do wa li śmy w Dur ba nie,
po ło żo nym nad Oce anem In dyj skim, w
pro win cji Kwa Zu lu -Na tal (prze siąk nię tej
zu lu ski mi tra dy cja mi), w trze cim co do
wiel ko ści mie ście i naj więk szym por cie
mor skim RPA. Sa mo mia sto ma wie le twa -
rzy. Dla nas, tu ry stów, naj więk szą atrak cję
sta no wi ły pięk ne, sze ro kie i piasz czy ste pla -
że cią gną ce się wzdłuż nad mor skiej pro me -
na dy o na zwie Gol den Mi le.  

Ter min na sze go przy jaz du zbie gał się z
roz po czy na ją cy mi się wa ka cja mi, tak więc
spa ce ru jąc wzdłuż wy brze ża na po tka li śmy
wie lu sur fe rów, czar nych węd ka rzy ła pią -

cych ry by na nad mor skich mo lach, opa la -
ją ce się bia łe dziew czy ny, za ka mu flo wa ne
mu zuł man ki, hin du ski ką pią ce się w sa ri,
wy ró żnia ją cych się swą uro dą Zu lu sów (w
tym ta kże gru py or ga ni zu ją ce po ka zy tra dy -
cyj ne go tań ca na pro me na dzie) oraz ura do -
wa ne dzie ci ba wią ce się w oce anicz nych
fa lach. Wszyst kie pla że w Dur ba nie za bez -
pie czo ne są przed ata ka mi re ki nów siat ką

roz cią gnię tą w wo dzie wzdłuż wy brze ża.
Mia sto w cza sach apar the idu by ło po pu lar -
nym ku ror tem. Przy na brze żu wzno szą się
kil ku na sto - lub kil ku dzie się cio pię tro we ho -
te le, na pro me na dzie funk cjo nu je mnó stwo
re stau ra cji, ba rów i kra mi ków ser wu ją cych
da nia prze ró żnych kuch ni świa ta. Sa mi za -
kosz to wa li śmy prze pysz nych owo ców mo -
rza i włó czy li śmy się go dzi na mi wzdłuż
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Zło tej Mi li. Nie ste ty za le d wie kil ka prze -
cznic da lej, w mia rę jak od da la li śmy się od
na brze ża, wy raź nie czu li śmy kli mat pod -
upa da ją ce go mia sta, któ re go brud ne, za -
pusz czo ne uli ce peł ne bez dom nych
„czar nych” ro bi ły na nas przy gnę bia ją ce
wra że nie. Nie kie dy by ło tam wręcz nie bez -
piecz nie!

Z Dur ba nu, po oko ło go dzin nej dro dze
mi ni bu sem, prze mie ści li śmy się do ma łej
miej sco wo ści Umko ma as – po ło żo nej nad
oce anem w do rze czu rze ki Mkho ma zi. Tu
za czę ła się na sza dłu go wy cze ki wa nia
przy go da z nur ko wa niem i pod wod nym
świa tem RPA. Za kwa te ro wa li śmy się w lod -
gy, w któ rej z okien ka żde go po ko ju roz ta -

czał się za pie ra ją cy dech w pier siach wi dok
na oce an.   

Nie któ rym z nas uda ło się na wet do strzec
w od da li mi gru ją ce hum ba ki i fon tan ny wo -
dy, któ rą wy rzu ca ły z noz drzy. Wie lo ry by
po tra fią nur ko wać na wet na głę bo kość 500
me trów i po zo sta wać pod wo dą do go dzi -
ny. Mu szą wy nu rzyć się, aby wziąć od dech
i od no wić za pas po wie trza w płu cach.
Przed wzię ciem pierw sze go od de chu, wy -
pusz cza ją z płuc zu ży te po wie trze z du żą
si łą – w efek cie po wsta je efek tow na fon tan -
na, któ ra nie kie dy po tra fi osią gać na wet 15
me trów.

Te go wie czo ru wy bra li śmy się do lo kal -
nej knajp ki w to wa rzy stwie na sze go prze -
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wod ni ka nur ko we go. Za mó wi li śmy sy tą ko -
la cję, na któ rą cze ka li śmy bli sko dwie go -
dzi ny – co oka za ło się po tem lo kal nym
ry tu ałem. Ale by ło war to, je dze nie by ło
prze pysz ne, nie wspo mi na jąc już o tu tej -
szym wi nie... Chcia ła bym w tym miej scu
za zna czyć, iż ja da jąc w po łu dnio wo afry -

kań skich ba rach i re stau ra cjach na le ży
przy zwy cza ić się do nie spo ty ka ne go ni -
gdzie in dziej mo zol ne go cza su ob słu gi go -
ści. Skła da jąc na wet naj prost sze za mó wie -
nie w po sta ci sa łat ki, nie licz my, że zo sta nie
nam ona po da na szyb ciej niż w cią gu go -
dzi ny... Ale ma to swój urok.

Ran kiem, za pa ko wa ni w bu sa, prze je -
cha li śmy na piasz czy ste wy brze że, do miej -
sca, gdzie rze ka Mkho ma zi wpa da do
oce anu. Prze sie dli śmy się na szyb kie go zo -
dia ka, z peł nym im pe tem prze sko czy li śmy
fa le przy bo ju, po mknę li śmy po nie bie skiej
ta fli wo dy, tak by w koń cu do trzeć do
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pierw sze go miej sca nur ko we go – raf Ali wal
Sho al. Miej sce to, to ska mie nia ła wy dma
od da lo na czte ry ki lo me try od brze gu. Wy -
stę pu ją ce tu for ma cje skal ne ob fi tu ją w pół -
ki i gro ty, gdzie spo tka li śmy mnó stwo
gą bek, mięk kich ko ra low ców, ry by ra fo we,
du żą man tę, licz ną ro dzi nę lan gust, gra ni -
ka i co naj wa żniej sze – re ki ny twar do sze,
stra szą ce krzy wy mi i nie re gu lar nie uło żo ny -
mi zę ba mi!   

Na spo rą ro dzi nę twar do szy na tknę li śmy
się w miej scu nur ko wym zwa nym Rag gies
Ca ve, w pod wod nej ja ski ni, któ rą ry by te
upodo ba ły so bie ja ko gniaz do. Wo da w tej
czę ści oce anu mia ła przej rzy stość oko ło 25
me trów, tem pe ra tu rę po wierzch nio wą rzę -
du 22°C a jej zie lon ka wy od cień lek ko
uprzy krzał ży cie oso bom z apa ra ta mi fo to -
gra ficz ny mi. Koń cząc dru gie nur ko wa nie na
Ali wal Sho al tra fi li śmy na spo rą nie spo -
dzian kę. Pod czas po wol ne go wy nu rza nia
do głę bo ko ści oko ło 5-3 me trów, nad na -
szy mi gło wa mi wdzięcz nie prze pły nę ła
czte ro me tro wa man ta w to wa rzy stwie pod -
gry za ją ce go ją od cza su do cza su gra ni ka.

Po dwóch nur ko wa niach wró ci li śmy na
sta ły ląd. Mie li śmy bar dzo nie wie le cza su
na to, by wy kwa te ro wać się z na szej lod gy,

spa ko wać sprzęt nur ko wy i zjeść lunch. Za -
pa ko wa ni do bu si ka ru szy li śmy w sze ścio -
go dzin ną pod róż w kie run ku po łu dnio wym,
do miej sco wo ści Port Sant Johns. To tu mia -
ła za cząć się na sza przy go da z mi gra cją sar -
dy nek! Sa ma pod róż by ła dość dłu ga,
jed nak na pew no nie nu żą ca. Po łu dnio wo -
afry kań skie dro gi nie na le żą do bez piecz -
nych. Co praw da stan as fal tu jest do bry,

jed nak są one nie oświe tlo ne, na po bo czach
pa są się zwie rzę ta ho dow la ne, lo kal ni
miesz kań cy z du żą daw ką spo ko ju spa ce -
ru ją so bie w bli skiej od le gło ści od roz pę -
dzo nych sa mo cho dów. Po dro dze
spo tka li śmy wie le wy pad ków – prze wod nik
po wie dział nam, że du żym pro ble mem w
RPA są pi ja ni kie row cy. Zro zu mia łam już
te raz, że nasz plan dnia był tak na pię ty,



Nuras.info 9/2015

9

gdyż nikt o zdro wych zmy słach nie chciał
pod ró żo wać tu tej szy mi dro ga mi po zmierz -
chu. Go ni li śmy czas, by do trzeć do na szej
lod gy w Por cie Sant Johns przed wie czo -
rem.

Sa ma dro ga urze kła mnie swo ją ma low -
ni czo ścią. W kra jo bra zie pod zwrot ni ko we -
go wschod nie go wy brze ża do mi nu ją pal my
i buj na, so czy sto zie lo na ro ślin ność. Li nia

brze go wa ocza ro wu je urwi sty mi cy pla mi i
la gu na mi ma low ni czych delt rzek. Rów no -
le gle do wy brze ża cią gną się gó ry, od dzie -
lo ne wą ską ni zi ną na brze żną. W tym
nie skom pli ko wa nym sche ma cie ła two mo -
żna od kryć zdu mie wa ją cą ró żno rod ność
efek tow nych kra jo bra zów, w któ re wto pio -
ne są nie wiel kie wio ski i zwie rzę ta ho dow -
la ne pa są ce się na po lach. Przy glą da jąc się

ty po wym do mo stwom, ktoś na gle za uwa żył
cie ka wą pra wi dło wość, któ ra wy da ła nam
się bar dzo za gad ko wa. Ob ser wu jąc tra dy -
cyj ne po łu dnio wo afry kań skie go spo dar -
stwa, na te re nie więk szo ści z nich mo żna
zo ba czyć dwa do my: je den tra dy cyj ny,
zbu do wa ny na pla nie pro sto ką ta (czę sto na -
wet wy glą da ją cy jak no wo cze sna i luk su so -
wa wil la w sty lu eu ro pej skim) oraz dru gi –
ma ły, okrą gły, na wią zu ją cy do tra dy cyj nej
ar chi tek tu ry za miesz ku ją cych te te re ny grup
et nicz nych (w tej czę ści ple mion zu lu skich).
Do pie ro nasz prze wod nik wy tłu ma czył
nam isto tę tej tra dy cji. Re li gie afry kań skie są
bar dziej zło żo ne, po nie waż opie ra ją na
wie rze niach w bó stwa i cią głe ży cie. W
więk szo ści wie rzeń na te mat śmier ci ist nie -
je po gląd, że czło wiek skła da się z wie lu
ele men tów i po śmier ci nie któ re z nich gi -
ną, a in ne mo gą prze nieść się w in ną rze -
czy wi stość, al bo też mo gą prze nieść się na
po tom stwo zmar łej oso by. Z ta kich wie rzeń
po wstał kult przod ków, po le ga ją cy na wie -
rze w ży cie po za gro bo we, któ re ma wpływ
na ży cie ludz kie i ist nie je mo żli wość ko mu -
ni ko wa nia się ży ją cych z przod ka mi za po -
mo cą ry tu ałów. Kon takt z ni mi mo żli wy jest
wła śnie w tych okrą głych do mach i to tu taj

Na targowisku
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ro dzi ny ma ją mo żli wość spo ty ka nia się ze
swo imi zmar ły mi bli ski mi.   

Wje cha li śmy na te ren pro win cji Eastern
Ca pe, prze mie rza my w znacz nej mie rze
nie za lud nio ne i prze pięk nie dzie wi cze wy -
brze że Wild Co ast – kra inę le si stych wznie -
sień, nur ku ją cych w oce anie urwisk,
za drze wio nych wydm i piasz czy stych plaż.
Zbli ża my się do Por tu Sant Johns po ło żo ne -
go przy uj ściu rze ki Umzi mvu bu, otu lo ne go

ru do zło ty mi gó ra mi: The si ger i Sul li van. Ta
sen na osa da na kil ka dni sta nie się na szym
do mem, miej scem z któ re go wy pły wać bę -
dzie my na spo tka nia z hum ba ka mi, del fi na -
mi, sar dyn ka mi, ry bi twa mi. Sa mo mia ste-
cz ko jest nie wiel kie, na sze wi zy ty sku pia ły
się tam głów nie wo kół za ku pów w lo kal -
nym su per mar ke cie, na tar go wi sku oraz w
ma łym skle pi ku mo no po lo wym.   

Sa ma lod ga urze kła mnie pa nu ją cym w
niej kli ma tem oraz ma low ni czą lo ka li za cją.
Nie wiel ki re sort zbu do wa ny z drew nia nych
dom ków i pa wi lo nów usy tu owa ny jest na
roz le głym zie lo nym te re nie przy tu lo nym do
sen nie prze pły wa ją cej rze ki Umzu mvu bu.
Nad na szy mi gło wa mi dum nie pię trzy ły się
dwie mo nu men tal ne gó ry. 

Pew ne go po po łu dnia do tar li śmy na wet

fot. T. Godoj.
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na szczyt jed nej z nich, skąd przy za cho -
dzie słoń ca mo gli śmy roz ko szo wać się wi -
do kiem do rze cza i oce anu.   

By ło nam tu taj na praw dę do brze...
Wróć my jed nak do me ri tum i głów ne go

ce lu na sze go wy jaz du – mi gra cji sar dy nek!
Pod czas zi my w RPA (a pol skie go la ta) w
przy brze żnych wo dach ma miej sce jed no z
naj bar dziej spek ta ku lar nych zja wisk na tu -

ry. Zna my je do sko na le z re la cji i fil mów
BBC. Co rocz na wiel ka mi gra cja sar dy nek
(Gre at Sar di ne Run) to przy rod ni czy fe no -
men, któ ry ma miej sce po mię dzy po cząt -
kiem czerw ca a po ło wą sierp nia, kie dy to
ogrom ne ła wi ce mi gru ją z chłod niej szych
wód wo kół Przy ląd ka Do brej Na dziei do
cie plej sze go Oce anu In dyj skie go, aby tu
zło żyć ikrę. Po tem po wra ca ją na za chód, a
w wę drów ce to wa rzy szą im ty sią ce del fi -
nów, pta ków, dra pie żnych ryb, re ki nów i
wie lo ry bów, sku szo nych oka zją do wiel kiej
wy żer ki. 

Pierw szym sy gna łem, że ła wi ca sar dy nek
jest nie da le ko są ogrom ne sta da del fi nów.
Pa tro lu ją one przy brze żne wo dy w po szu ki -
wa niu po ży wie nia. Sza cu je się, że w cza sie
mi gra cji sar dy nek przy pły wa tu taj na wet
5000 del fi nów. Tak zor ga ni zo wa ne, nie -
cier pli wie prze szu ku ją przy brze żne wo dy.
Sta da głup ta ków to dru gi, obok del fi nów,
sy gnał, że sar dyn ki się zbli ża ją. Pta ki mu -
szą po ko nać set ki ki lo me trów z re gio nów
lę go wych na po łu dnio wym wy brze żu Afry -
ki. 

Oprócz dra pie żni ków, ta kich jak re ki ny,
zja wia ją się rów nież do stoj ne wie lo ry by,
któ re jed nak nie uczest ni czą w po lo wa niu,
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tyl ko mi gru ją na pół noc, w kie run ku cie -
plej szych wód Oce anu In dyj skie go.

Aby czer pać jak naj wię cej z miej sca, w
któ rym mie li śmy za szczyt się zna leźć, dzień
za czy nał się bar dzo wcze śnie i dys cy pli na
do go dzin po po łu dnio wych by ła na praw dę
du ża. 

Wsta wa li śmy czę sto jesz cze przed świ -
tem, tak by oko ło go dzi ny 07:00 zjeść śnia -

da nie. O 07:30 spo ty ka li śmy się w ma ri nie,
gdzie cze ka ły już na nas RIB -y.   

Ubra ni w pian ki, go to wi do dro gi, wy pły -
wa li śmy w oko ło sze ścio go dzin ną pod róż
w ce lu po szu ki wa nia ła wic sar dy nek.  

Dzień spę dza ny na po kła dzie RIB -ów był
dość mę czą cy, nie kie dy bar dzo eks cy tu ją -
cy, a cza sem naj zwy czaj niej nud ny. Ca ła
przy go da wy ma ga nie la da cier pli wo ści,
spo ko ju du cha i wy trwa ło ści. Zda rza ło się
tak, że pod czas ca łe go dnia nie na tra fi li śmy
na choć by naj mniej szy „symp tom” roz po -
czy na ją cej się ak cji sar dyn ko wej. Praw dzi -
wa ak cja ma miej sce wte dy, gdy del fi ny tak
„roz pra cu ją” sar dyn ki, by te utwo rzy ły ła -
wi cę w kształ cie zbli żo nym do ku li.   

fot. T. Godoj.
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Wte dy też znie cier pli wio na gru pa uczest -
ni ków mo że ubrać się w sprzęt nur ko wy i
w to wa rzy stwie ata ku ją cych z po wie trza
głup ta ków wsko czyć do wo dy.  

Czymś, co nie wąt pli wie zro bi ło na mnie
naj więk sze wra że nie pod czas tej pod ró ży,
by ła mo żli wość wej ścia w tak bli ski kon takt
z ma je sta tycz ny mi hum ba ka mi.   

Ka żde go dnia mie li śmy szan sę to wa rzy -

szyć im w mi gra cyj nej wę drów ce w kie run -
ku cie plej szych wód Mo zam bi ku. Jed ne po -
zwo li ły nam na cał kiem bli skie in te rak cje,
in ne z ko lei igra ły so bie z na mi, ob na ża jąc
ludz kie sła bo ści i wy raź nie za zna cza jąc, że
je ste śmy tyl ko go ść mi w ich do mu i nie ma -
ją chę ci na bli ższy kon takt. Pa mię tam je den
dzień pod czas te go wy jaz du, kie dy we -
szłam do wo dy chy ba z pięt na ście ra zy, tak
bar dzo ma rzy łam, by spo tkać hum ba ka i
zro bić mu zdję cie. Na nic jed nak zda ły się
wszyst kie mo je sta ra nia i za bie gi na sze go
ski pe ra, któ ry ma new ro wał RIB -em tak, że
ska cząc do wo dy prak tycz nie wpa da łam na
te go zdu mie wa ją ce go ssa ka. Nie miał on
chę ci na spo tka nie i je dy ne co zo ba czy łam,
to zie lon ka wo -nie bie ska toń wo dy.

Do ba zy wra ca li śmy oko ło go dzi ny
15:00. Wte dy to na stę po wał bło gi czas re -
lak su, po ga wę dek i de gu sta cji po łu dnio wo -
afry kań skie go wi na...

Nim się obej rze li śmy, czas po by tu w Por -
cie Sant Johns do biegł koń ca. Po sze ściu
dniach wró ci li śmy do Dur ba nu, by stąd po -
le cieć do naj więk sze go mia sta RPA – Jo han -
nes bur ga, a stąd z ko lei roz po cząć na sze
spo tka nie z Par kiem Na ro do wym Kru ge ra.
Ran kiem spod ho te lu po ło żo ne go nie opo -

fot. T. Godoj.

fot. M. Went
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dal lot ni ska w Jo’bur gu, w to wa rzy stwie
prze sym pa tycz ne go prze wod ni ka o imie niu
Man dla, wy ru szy li śmy w kie run ku naj więk -
sze go par ku na ro do we go Afry ki. Cze ka ła
nas dłu ga pod róż, bo jak wspo mnia łam już
wcze śniej, tem po po ru sza nia się po po łu -
dnio wo afry kań skich dro gach i bez pie czeń -
stwo na nich po zo sta wia wie le do ży cze nia.
Po oko ło dwóch go dzi nach jaz dy au to stra -

dą cią gną cą się po mo no ton nym pła sko wy -
żu (na któ rym mi ja li śmy od cza su do cza su
elek trow nie i ko pa nie wę gla) wje cha li śmy
na dro gę (o na zwie Pa no ra mic Ro ute) wio -
dą cą wzdłuż jed ne go z naj więk szych cu -
dów Afry ki – Ka nio nu rze ki Bly de. Co
praw da pech chciał, że aku rat te go dnia by -
ło po chmur no i mgli ście, ale w naj wa żniej -
szych punk tach tra sy wi do ko wej uda ło nam

się obej rzeć za pie ra ją ce dech w pier siach
kra jo bra zy!   

Ka nion na rze ce Bly de to trze ci co do
dłu go ści ka nion na świe cie, cią gnie się
przez oko ło 50 ki lo me trów, a sa ma tra sa pa -
no ra micz na, za li cza na do naj pięk niej szych
tras re pu bli ki, prze ci na dzie wi cze, pół noc -
ne krań ce Gór Smo czych. Na ca łej dłu go -
ści wą wo zu utwo rzo no punk ty wi do ko we.
Za trzy mu jąc się na kil ku z nich mie li śmy
oka zję po dzi wiać mię dzy in ny mi pa no ra mę
Ni skie go We ldu i je go roz le głych ostoi
przy ro dy oraz Three Ron da vels, czy li im po -
nu ją ce gła zy do złu dze nia przy po mi na ją ce
kształ tem tu byl cze cha ty.   

„Wi sien ką na tor cie” oka zał się nie spo -
dzie wa nie i spon ta nicz nie zor ga ni zo wa ny
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prze lot he li kop te rem. Chło pa ki, jesz cze raz
bar dzo dzię ku ję za tę przy go dę! Z lo tu pta -
ka spo glą da łam na po strzę pio ne pa sma gór -
skie, po dzi wia łam urwi sty ka nion (a na wet
przez chwi lę le cia łam w je go wnę trzu),
wart kie wo do spa dy zdo bią ce gór skie zbo -
cza, prze la ty wa łam nad po la mi upraw ny mi
eu ka lip tu sów, nad ste pa mi, na któ rych pa -
sły się zwie rzę ta... Ta kie ob ra zy na za wsze
po zo sta ną w mo jej pa mię ci.   

W ser cu Ni skie go We ldu le ży naj więk sza
osto ja RPA – Park Na ro do wy Kru ge ra. Zaj -
mu je on 2 mln hek ta rów dzie wi czych te re -
nów, roz cią gnię tych mniej wię cej pa sem
sześć dzie się cio ki lo me tro wej sze ro ko ści na
dy stan sie oko ło 350 km. Jest to naj star szy
park na ro do wy Afry ki. Za miesz ka li śmy w
prze ślicz nej lod gy na te re nie re zer wa tu Sa -
bi Sands, ma low ni czo wkom po no wa nej w
sa wan nę i ota cza ją cy nas busz. Już przy

wjeź dzie na te ren re zer wa tu przy wi ta ła nas
cie ka wej uro dy stra żnicz ka oraz gro ma da
sło ni, sku pio nych pod aka cjo wym drze -
wem.   

Nie do wie rza łam, że rze czy wi ście się tu
zna la złam, że la da chwi la ru szę na spo tka -
nie z Wiel ką Piąt ką Afry ki! Wiel ka afry kań -
ska piąt ka to: lew, lam part, słoń, no so ro żec
i ba wół. Za gro żo ne, za żar cie się bro nią, co
w po łą cze niu z si łą i od wa gą za skar bi ło im
sza cu nek u daw nych my śli wych, któ rzy ob -
da rzy li je tym god nym ty tu łem. Ja ko że zi -
ma to w RPA naj lep szy se zon na
fo to gra fo wa nie dzi kich zwie rząt (busz jest
wte dy rzad szy niż la tem), pod czas trzech
dni, któ re tu spę dzi li śmy, na wła sne oczy
zo ba czy li śmy nie tyl ko wiel ką piąt kę, ale ta -
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kże in nych przed sta wi cie li afry kań skich ste -
pów.  

Wcze snym ran kiem, wraz ze świ tem,
oraz w go dzi nach po po łu dnio wych, przed
za cho dem słoń ca, wy ru sza li śmy w to wa rzy -
stwie prze wod ni ka na prze ja żdżki po par -
ku.  
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Przy wo do po jach na po tka li śmy ży ra fy
ką pią ce się hi po po ta my, ma je sta tycz nie są -
czą ce wo dę ba wo ły. W prze rze dzo nym bu -
szu prze my ka ły guź ce, an ty lo py im pa le
oraz gnu, swój po si łek do kań cza ły no so ro -
żce i pa sia ste ze bry.

Na pia sko wych pa gór kach le ni wie od po -
czy wa ły hie ny. Uda ło nam się spo tkać cęt -
ko wa ne go lam par ta oraz ge par da, a na
noc nej prze ja żdżce tra fi li śmy na sta do li ka -
onów wal czą cych o upo lo wa ną zdo bycz.

Nie jed no krot nie po pa da my w ru ty nę.
Prze sta je my po dą żać za gło sem ser ca, do -
ko nu je my wy bo rów po pu lar nych, sche ma -
tycz nych, ma so wych. W mo im od czu ciu to
sa mo dzie je się z tu ry sty ką. Ce lem na szych
pod ró ży sta ją się kie run ki zna ne, po -
wszech nie re ko men do wa ne. Uda je my się
do miejsc, w któ rych by li zna jo mi, do
miejsc, o któ rych sły szy my w po wszech nie
do stęp nych me diach. RPA na pew no nie
pod le ga pod żad ną z tych ka te go rii, a to co
ofe ru je znie wa la i za chwy ca! Po zwa la od -
kryć nie zwy kłą przy ro dę i kul tu rę te go sta -
re go kon ty nen tu: ogrom ne i dzie wi cze
prze strze nie, ma low ni cze pła sko wy że,
pięk ną i wy bu ja łą na tu rę, kul tu rę afry kań -
skich ple mion, dzi ką przy ro dę, cią gną ce się

w nie skoń czo ność po szar pa ne wy brze że i
wresz cie sam oce an. Oce an, któ ry sa mot -
nie fa lu je i cze ka na nas wraz ze wszyst ki -
mi swo imi da ra mi skry ty mi pod ta flą wo dy.
Nie ma tu prak tycz nie ni ko go. Prze pra -
szam, są – mor skie ssa ki, ry by, wod ne ptac -
two, ga dy. Ży ją ce w swo im na tu ral nym

śro do wi sku, nie w oce ana rium czy zoo... W
RPA po czu je my praw dzi wą wol ność! Tu taj
wszyst ko, cze go tyl ko du sza nur ka za pra -
gnie, jest na wy cią gnię cie rę ki. Trze ba się
tyl ko od wa żyć…

Ka ta rzy na z Ac ti vto ur
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SERIA PEANUT 21

PERFEKCYJNA
KONFIGURACJA

BĄDŹ KOBIETĄ TAKŻE POD WODĄ!

Zastosuj dwa automaty V2 ICE 
-

PRAWDZIWA PRZYGODA ZACZYNA 
SIĘ WŁAŚNIE TU! LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?  

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR BAGAŻU TO JUŻ 
NIE PROBLEM!

WAGA CAŁEGO ZESTAWU TO ZALEDWIE 2940 G!!!

http://www.tecline.pl
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Jak to mo żli we, że kraj, któ ry roz -
cią ga się nie mal na 4 ty sią ce ki lo -
me trów, się ga od Kam czat ki aż po
Taj wan, wciąż po zo sta wał bia łą pla -
mą na na szej nur ko wej ma pie świa -
ta? Prze cze su jąc Go ogle w po szu ki -
wa niu in for ma cji o nur ko wa niu w Ja -
po nii, nie wie le uda ło mi się zna leźć.
Na re la cje i opi sy w ję zy ku pol skim
w ogó le nie ma co li czyć. Ten dziw -
ny brak za in te re so wa nia Ja po nią, ja -
ko kie run kiem tu ry sty ki nur ko wej,
trud no ja koś ra cjo nal nie wy tłu ma czyć. 

To zu peł ny fe no men, że po śród or ga ni -
zo wa nych co rocz nie w na szym kra ju se tek
prze ró żnych wy jaz dów i wy praw, cza sem
w bar dzo da le kie i eg zo tycz ne miej sca, tak
sku tecz nie po mi ja ny jest kraj, któ re go dłu -
gość li nii brze go wej to pra wie 34 ty sią ce ki -

Made in Japan



Nuras.info 9/2015

21

lo me trów. Sam so bie nie po tra fię od po wie -
dzieć na py ta nie, dla cze go do pie ro po 10
la tach or ga ni zo wa nia nur ko wych wy jaz -
dów w naj ró żniej sze miej sca, do strze głem
Ja po nię ja ko miej sce nur ko wo atrak cyj ne.

Jak to w ży ciu by wa, naj lep sze po my sły
czę sto ro dzą się z przy pad ku. Zna la złem

kie dyś w In ter ne cie zdję cie nur ków, na tle
dziw nych, przy po mi na ją cych pi ra mi dę
skal nych for ma cji. Pod pis pod zdję ciem in -
for mo wał o ta jem ni czych „Mo nu men tach
Yona gu ni”. A cóż to ta kie go?

Na ma pie świa ta wy spa Yona gu ni wy glą -
da jak po sta wio na przez przy pa dek, ni ko -

mu nie po trzeb na krop ka. Jest miej scem,
gdzie koń czy się Ja po nia, al bo jak kto wo li,
gdzie się ona wła śnie za czy na. Nie ca łe 30
ki lo me trów kwa dra to wych, mniej niż 2000
miesz kań ców, trzy skle py i brak ja kich kol -
wiek „nor mal nych” ho te li.

Po ty go dniu spę dzo nym na zwie dza niu
Kio to i Na ra oraz nur ko wa niu na Ishi ga ki,
któ ra bez wąt pie nia jest jed ną z naj pięk niej -
szych wysp Oki na wy, zmie rza my na resz cie
w kie run ku naj wa żniej sze go ce lu na szej
wy pra wy. Choć od le głość dzie lą ca obie
wy spy jest nie wiel ka, to krót ki, pół go dzin ny
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za le d wie lot do star czył nam emo cji więk -
szych niż wi zy ta w we so łym mia stecz ku.
Sa mo lo cik Ja pan Trans oce an Air, któ rym le -
ci my, pod cho dzi do lą do wa nia po raz trze -
ci. Pan ka pi tan in for mu je, że to już ostat nia
pró ba, je śli się nie uda, wró ci my na Ishi ga -
ki, gdzie po cze ka my na po pra wę po go dy i
za tan ku je my pa li wo. W sa mo lo cie gro bo -
wa ci sza. Dwie po przed nie pró by, pod ję te
przy sil nym wie trze i ulew nym desz czu, do -
pro wa dzi ły nas do sta nu przed za wa ło we go.
Uff, tym ra zem się uda je, je ste śmy już na
Yona gu ni. Lot ni sko, choć wiel ko ści i uro dy
przy stan ku MPK, dzia ła spraw nie i szyb ko.
W ha li przy lo tów cze ka już na nas prze -
wod nicz ka z ba zy. Pa trząc na nią, prze cie -
ra my ze dzi wie nia oczy, bo dziew czę stoi
w peł nym rynsz tun ku bo jo wym: ubra na w
pian kę i bu ty nur ko we, z płe twa mi pod pa -
chą. Ma pew nie prze rwę po wierzch nio wą i
wy sko czy ła po nas na lot ni sko. Za bie ra my
ba ga że i idzie my w kie run ku par kin gu,
gdzie cze ka nasz „nur ko wóz”. Po jazd wy -
glą da jak by pa mię tał jesz cze cza sy obro ny
Oki na wy, i po dob nie ra dzi so bie, wal cząc
dziel nie na ka żdej gór ce i pod jeź dzie. Koń -
ce świa ta za wsze ma ją swo je nie za prze -
czal ne uro ki, ale tym ra zem na wa ka cje

ty pu „tro pi cal pa ra di se” ra czej się nie za no -
si.

W ba zie po zna je my Ki ha chi ro Ara ta ke.
To dzię ki nie mu wy spa Yona gu ni za ist nia ła
w nur ko wym świat ku. W 1986 ro ku, szu ka -
jąc no wych miejsc do ob ser wa cji re ki nów,
przez przy pa dek na tknął się na za dzi wia ją -

ce, geo me trycz ne ka mien ne struk tu ry. Ob -
da rzo ny sil ną wy obraź nią Ki ha chi ro od ra -
zu do strzegł w nich po zo sta ło ści po
pre hi sto rycz nej, za miesz ku ją cej te te re ny
cy wi li za cji Jo mo ni. Wów czas po ziom oce -
anu był o oko ło 40 me trów ni ższy i to, co
dziś jest pod wo dą, wów czas znaj do wa ło
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się na jej po wierzch ni. Po do ko na niu od kry -
cia roz po czę to ba da nia ka mien nych struk -
tur, do któ rych za an ga żo wa no kil ku
wy bit nych spe cja li stów pod wod nej ar che -
olo gii. Po mi mo wie lu lat po szu ki wań i pro -
wa dzo nych ba dań „Mo nu men tów
Yona gu ni” do dziś nie uzna no za za by tek.

Dzię ki te mu mo żna bez ogra ni czeń i spe -
cjal nych ze zwo leń po dzi wiać te nie zwy kłe
for ma cje skal ne.

Lud Jo mo ni za miesz ki wał te re ny wy spy
Yona gu ni oko ło 14 ty się cy lat te mu. Uzna -
wa ny jest za cy wi li za cję, któ ra ja ko pierw -
sza za czę ła wy twa rzać ce ra mi kę. Jed nak

trud no uwie rzyć, aby Jo mo ni by li w sta nie
ob ra biać ka mień w spo sób tak pre cy zyj ny i
w ta kiej ska li wiel ko ści. Gdy by jed nak do -
szło kie dyś do po twier dze nia teo rii o „ludz -
kim” po cho dze niu mo nu men tów,
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ozna cza ło by to ko niecz ność na pi sa nia od
no wa hi sto rii ludz ko ści. Jej po cząt ków nie
na le ża ło by wów czas szu kać w pia skach
Egip tu, lecz na ma lut kiej ja poń skiej wy sep -
ce w ar chi pe la gu Wysp Riu ku.

Pierw sze wra że nia po do tar ciu na wy spę,
nie na pa wa ją ce zbyt nią ra do ścią i opty mi -
zmem, szyb ko zo sta ły za tar te i wy ma za ne
z na szej pa mię ci. Miesz ka my w prze pięk -
nej, po ło żo nej na wzgó rzu wil li. Ci sza, spo -
kój, pe łen kom fort i nie sa mo wi ty wi dok na
oce an. Je dy nie sa mo mia stecz ko, o ile tak
mo żna na zwać miej sce, gdzie prze by wa -
my, po zo sta je wciąż za gu bio ne w sen nej
prze szło ści. To Ja po nia, ja kiej do tych czas
nie po zna li śmy.

Wciąż wie je tak, jak by po go da chcia ła
nam coś udo wod nić. Z nur ko wa nia na mo -
nu men tach dzi siaj na pew no nic nie bę dzie.
Je dzie my więc na prze ciw le gły, osło nię ty
od wia tru ko niec wy spy. Spo ty ka my tam
sta rych zna jo mych, z któ ry mi nur ko wa li śmy
kil ka dni wcze śniej na Ishi ga ki. Jak się oka -
zu je, rów nież dla miej sco wych nur ków
Yona gu ni jest nur ko wo miej scem bar dzo
po pu lar nym i atrak cyj nym.

Brak ja kie go kol wiek prze my słu w oko li cy
wy spy spra wia, że wo da jest tu taj wręcz nie -

przy zwo icie czy sta. Jej tem pe ra tu ra, utrzy -
mu jąc się w gra ni cach 24oC, wprost za chę -
ca do nur ko wa nia. Za nu rza my się po wo li,
wi docz ność do słow nie po wa la. Po kil ku mi -
nu tach pły nię cia wzdłuż nie wiel kiej skal nej
ścia ny, do cie ra my do dość ob szer nej ka wer -

ny. W jej wnę trzu pro mie nie sło necz ne go
świa tła wy cza ro wu ją co raz to no we, nie zwy -
kłe ob ra zy. Pięk ne, acz kol wiek tro chę zbyt
głę bo kie na dłu ższy po byt miej sce. Wy pły -
wa my, aby na ze wnątrz po dzi wiać prze ni -
ka ją ce przez strop po wie trze. Po wsta je tu taj
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ko lej ny, ma low ni czy spek takl. Two rzą go ty -
sią ce ma lut kich pę che rzy ków po wie trza,
któ re ucie ka jąc ku gó rze, za pla ta ją się w
pięk ne, dłu gie war ko cze. To pierw sze nur -
ko wa nie wy star czy ło, aby śmy ina czej spoj -
rze li na ota cza ją cy nas tu taj świat. Po dwóch
ko lej nych, jest jesz cze le piej.

Po po łu dniu ru sza my w mia sto. Po nie ca -
łej go dzi nie wie my już o nim pra wie
wszyst ko. Ku pu je my coś do pi cia na wie -
czór i ru sza my w po szu ki wa niu miej sca,
gdzie mo żna coś zjeść. Bar do któ re go tra -
fi li śmy, po dob nie jak wszyst ko na tej wy -
spie, nie funk cjo nu je z my ślą o tu ry stach,

bo ta ko wych tu taj prak tycz nie nie ma. Gu -
stow nie za la mi no wa na kart ka pa pie ru, sta -
no wią ca za pew ne me nu, za pi sa na wy łą-
cz nie miej sco wy mi „krzacz ka mi”, po zo sta -
je dla nas nie od gad nio ną ta jem ni cą. Po dej -
mo wa ne przez nas he ro icz ne pró by
na wią za nia kon tak tu z pa nią kel ner ką nie
przy no szą re zul ta tów w po sta ci za mó wie -
nia. Sy tu acji nie zmie nia na wet uży cie ma -
gicz ne go sło wa „su shi”. Ono tu taj nie
dzia ła. To, któ re otwie ra nam bra my do ku -
chen ne go ra ju brzmi „sa ke”. W ślad za za -
mó wio ną bu tel ką te go obrzy dli we go
al ko ho lu na na szym sto le po ja wia się rów -
nież je dze nie. Oka zu je się, że tym, co na le -
ży tu taj za ma wiać wca le nie jest su shi, lecz
sa shi mi. Pod sta wa miej sco we go me nu ser -
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wo wa na jest za rów no z tuń czy ka, mą twy,
ośmior ni cy, jak i z ja kie goś miej sco we go
śli ma ka, któ re go na zwy do dziś nie uda ło
się nam po znać.

Po go da zmie ni ła się do słow nie w cią gu
kil ku na stu go dzin. Prze sta ło wiać i wresz -

cie za świe ci ło słoń ce. Roz ko ły sa ne mo rze
po ma łu wra ca do sta nu da ją ce go na dzie ję
na nur ko wa nia od po łu dnio wej stro ny wy -
spy, tam gdzie znaj du ją się mo nu men ty.
Nie ste ty, za raz po wyj ściu z por tu oka zu je
się, że fa la wciąż jest wy so ka i do głę bo ko -

ści 5-8 me trów rzu cać na mi bę dzie nie mi ło -
sier nie. Z pierw sze go nur ko wa nia na mo nu -
men tach za pa mię ta łem nie wie le. Przej ście
przez kil ku me tro wy tu nel, po kaź nych roz -
mia rów ka mien ne ta ra sy i słyn ne go żół wia.
Sil ny prąd po wo do wał, że wszyst ko dzia ło
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się zbyt szyb ko, aby mo żna by ło uło żyć z
te go ja kiś spój ny, prze strzen ny ob raz. Po -
mi mo te go sa mo nur ko wa nie wy war ło na
nas ogrom ne wra że nie, ja ko coś, z czym
do tych czas pod wo dą nie mia łem do czy -
nie nia.

Ocze ki wa nie na ko lej ne nur ko wa nia na
mo nu men tach wy peł nia my pły wa niem w
po szu ka niu re ki nów mło tów. Mi mo że
Yona gu ni z nich sły nie, zo ba cze nie ich w
więk szej ilo ści ni gdy nie jest spra wą pro stą.
Trze ba mieć du żo cza su i de ter mi na cji. Po -
nie waż mie li śmy i jed no, i dru gie, więc w
koń cu się nam uda ło. Pod ko niec dru gie go
nur ko wa nia do strze ga my spo re, li czą ce kil -
ka dzie siąt sztuk stad ko. Ra dość, choć wiel -
ka, nie trwa ła zbyt dłu go. „Na sze młot ki”
prze pły nę ły dość szyb ko, uda jąc się w so -
bie tyl ko zna nym kie run ku i ce lu. Jed nak
nur ko wa niem, któ re za chwy ci ło mnie naj -
bar dziej by ło „Ane mon Ci ty”. Jest to miej -
sce nie zwy kłe i ab so lut nie wzru sza ją ce. To
roz ło żo na na po wierzch ni kil ku dzie się ciu
me trów kwa dra to wych ra fy po ma rań czo wa
re pu bli ka, za miesz ka na przez set ki ry bek
Ne mo. Przez do bre pół go dzi ny ob ser wo -
wa łem i pod glą da łem trwa ją cy tu taj nie -
ustan ny ruch i po śpiech. Praw dzi wy

po ma rań czo wy za wrót gło wy.
Dziś ko lej ne po dej ście do mo nu men tu.

Po go da wy ma rzo na, mo rze fa lu je w gra ni -
cach przy zwo ito ści. Ma my już za ko do wa ny
prze bieg na sze go ko lej ne go nur ko wa nia –
tra sę, któ rą bę dzie my pły nąć i miej sca, przy
któ rych war to za trzy mać się dłu żej. „Ma in
en tran ce”, od któ re go za czy na my, to chy ba
okre śle nie tro chę na wy rost, bo w rze czy -
wi sto ści jest to krót ki kil ku me tro wy tu nel,
na ty le wą ski, że mi nąć się w nim nie spo -
sób. Wpły wa my nim do we wnątrz i kie ru je -

my się w stro nę pół noc no -za chod nią. Tu
znaj du je się ol brzy mi, po nad stu to no wy
blok skal ny. Na ca łej swej dłu go ści prze cię -
ty jest ide al nie pro stą, bie gną cą środ kiem
szcze li ną. Za nu rzo ny pod wo dą za le d wie
kil ka me trów, jest miej scem nie zwy kłe go
spek ta klu, ja ki two rzą roz bi ja ją ce się nad
nim mor skie fa le. Pły nie my da lej w pra wo,
w stro nę pio no wej skal nej ścian ki. Je ste śmy
te raz obok ta ra sów „głów ne go” ok. 13 m i
tzw. „gór ne go” ok. 7 m. To zde cy do wa nie
naj cie kaw sza i naj bar dziej roz bu do wa na
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część mo nu men tu. Swo ista ka ska da scho -
dów, schod ków i usko ków, to naj czę ściej
chy ba fo to gra fo wa ne na mo nu men cie miej -
sce. Po su wa jąc się da lej w kie run ku
wschod nim, do cie ra my do trój kąt ne go ba -
se nu i cha rak te ry stycz nej for ma cji zwa nej
żół wiem. Po wo li wpły wa my w pięk ny, kil -

ku dzie się cio me tro wy, za koń czo ny cha rak -
te ry stycz nym krzy żem wą wóz. To miej sce,
zwa ne „Sa cred Pla ce”, mia ło po dob no słu -
żyć do skła da nia ofiar. Zo sta je nam jesz cze
spo ro cza su i po wie trza. Sta ra my się wchło -
nąć jak naj wię cej z at mos fe ry te go miej sca.
Ni czym praw dzi wi pod wod ni ar che olo dzy,

w po szu ki wa niu te go, co nie od kry te, za glą -
da my w ka żdą dziu rę i za ka ma rek. Nie ste -
ty, nie znaj du je my nic, co prze ma wia ło by
za „ludz kim” po cho dze niem te go miej sca.
Wszę dzie li ta ska ła, brak ja kich kol wiek wi -
docz nych śla dów jej łą cze nia czy uży wa -
nia na rzę dzi. Czy to ozna cza, że
„Mo nu men ty Yona gu ni” to je dy nie ka wa łek
zwy kłej, dziw nie ufor mo wa nej przez na tu -
rę ska ły? Czy ma gia te go nie zwy kłe go miej -
sca pry sła na gle, ni czym bań ka z my dła? Na
szczę ście, nie. Mo nu men ty Yona gu ni po zo -
sta ły dla nas – i mam na dzie ję dla wie lu in -
nych rów nież – nie roz wią za ną do koń ca
za gad ką. Za gad ką, któ rej tak na praw dę roz -
wią zy wać nie po trze ba wca le.

Tekst i zdję cia: Grze gorz Zie liń ski

grze gorz.dib@gma il.com
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Ma rze nia cza sem się speł nia ją. Te
du że i te ma łe są wa żnym ele men -
tem na sze go ży cia, bo na pę dza ją nas
do my śle nia, ale przede wszyst kim
do dzia ła nia. Ka żdy sta wia ny w ży ciu
krok po wi nien nas zbli żać do wy ma -
rzo ne go ce lu… Mó wi się, że ma rze -
nia po win ny być wy mier ne i w
za się gu rę ki… Co zro bić, gdy na sze
pra gnie nia to klę ska uro dza ju – są
od le głe i kosz tow ne? No wła śnie…

Uj rze nie na wła sne oczy Wysp Ga la pa -
gos to ma rze nie nie jed ne go pod ró żni ka i
płe two nur ka… Ja też na le ża łem do te go
gro na… Re ali zo wa łem się po przez zwie -
dza nie świa ta, zwięk sza jąc od le gło ści do
po ko na nia i środ ki do wy da nia. Zo ba czy -
łem ka wał na szej pla ne ty i więk szość naj -
cie kaw szych miejsc nur ko wych na świe cie,

Galapagos
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ale Ga la pa gos wciąż by ło od le głe jak Księ -
życ… W koń cu, kil ka na ście mie się cy te mu
do sta łem sy gnał, że jest łód ka, ma ła pro mo -
cja i ciach…. Na gle ze bra ła się nas ca ła gru -
pa. Sta ło się pew ne, że wraz z dzie się cio-
oso bo wą eki pą w sierp niu 2015 ro ku ma my
nur ko wać na Ga la pa gos…

Czas ocze ki wa nia, choć na po cząt ku wy -
da wał się abs trak cyj nie od le gły, upły nął
nie spo dzie wa nie szyb ko.

Pla nu jąc ca ły wy jazd stwier dzi łem, że
przy tak ogrom nej od le gło ści od Pol ski nie
mo że my sku pić się wy łącz nie na ty go dnio -
wym sa fa ri. To był by błąd, więc na le ża ło się
za sta no wić, co mo żna do ło żyć do nur ko -
wa nia.

Wy my śli łem za tem trzy dnio wą wi zy tę w
Qu ito przed na szym cu dow nym rej sem i je -
den noc leg na lą dzie na Ga la pa gos w Pu er -
to Ay ora. Chy ba wy szło nie źle, bo wi zy ta w

Qu ito, choć cię żka, by ła bar dzo uda na. No
i le ni wy dzień na lą dzie, po zej ściu z łód ki,
po zwo lił po czuć zie mię pod no ga mi i uspo -
ko ić roz bu ja ny fa la mi oce anu błęd nik.
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San Fran ci sco de Qu ito, sto li ca Ekwa do -
ru, to prze pięk ne mia sto po ło żo ne na

obłęd nej wy so ko ści ok. 2800 me trów nad
po zio mem mo rza. Jest jed ną z naj star szych
i naj pięk niej szych po łu dnio wo ame ry kań -
skich me tro po lii z licz ny mi ko lo nial ny mi
za byt ka mi. Kil ka na ście mi nut za ję ło nam
do je cha nie tak sów ką do rów ni ka, nie co
dłu żej trwa ła pod róż pod wul kan Co to pa -

xi… Ten wy raź nie wy sta ją cy po nad ho ry -
zont bia ły sto żek jest jed nym z naj wy ższych
na świe cie wul ka nów. Osią ga wy so kość
5897 me trów. Nasz wy na ję ty oka zyj nie bu -
sik wdra pał się z nie ma łym wy sił kiem na
par king po ło żo ny na wy so ko ści 4100 me -
trów. Po tem już z bu ta (tramp ka nie ste ty…)
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stro mym zbo czem, w to wa rzy stwie hu la ją -
ce go wia tru i pa da ją ce go (na szczę ście z
prze rwa mi) śnie gu, po nad scho dzą cy mi w
dół bia ły mi chmu ra mi, wspi na li śmy się po
czar nym i ru dym żu żlu wy wa lo nym wcze -
śniej z Co to pa xi. Przej ście kil ku set me trów
do wy so ko ści 4864 m, gdzie zlo ka li zo wa -
ne jest schro ni sko, za ję ło nam ok. 1,5 go -
dzi ny i w mo im przy pad ku nie omal
skoń czy ło się wy plu ciem płuc. Te raz już
do kład nie wiem, co czu ją al pi ni ści i hi ma -

la iści i co ozna cza cho ro ba wy so ko ścio wa,
jak w wy so kich gó rach spa da wy dol ność or -
ga ni zmu… Tył ki, a ra czej gło wy, ura to wa ły
nam han dlu ją ce wy ro ba mi z al pa ki i la my
ekwa dor skie In dian ki, któ re na gra ni cy par -
ku wy po sa ży ły nas za nie wiel kie do la ry w
czap ki i rę ka wicz ki. Prze pięk ny wul kan wy -
bu chał wie le ra zy, ale po raz ostat ni w 1975
ro ku. In for ma cja ta jest już jed nak nie ak tu -
al na, po nie waż w pią tek 14 sierp nia uak -
tyw nił się on po now nie. Za le d wie kil ka dni

po na szej wi zy cie na ukow cy zre je stro wa li
kil ka ma łych erup cji, pod czas któ rych wul -
kan wy rzu cił pył i chmu rę po pio łów na po -
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nad 8 km. Ewa ku acja lud no ści, stan wy jąt -
ko wy, za mknię te lot ni sko, wszyst ko to by ło
po za na mi, bo w tym cza sie by li śmy już na
rej sie, a po wrót do Eu ro py od by wał się na
szczę ście przez Gu ay aqu il – naj więk sze
mia sto w Ekwa do rze. Po ty lu przy go dach w

prze szło ści w koń cu i nam za świe ci ło słoń -
ce. Z lek kim nie do wie rza niem słu cha łem w
sa mo lo cie ste war des sy, któ ra prze ka za ła
nam in for ma cje w/s erup cji Cop to pa xi, ale
uwie rzy łem jej szyb ko, bo fak tycz nie sa mo -
lot był pra wie pu sty, nie za brał bo wiem pla -
no wo pa sa że rów z Qu ito.

Wcze śniej, na szym zu peł nie od cię tym
od świa ta te le fo nów i In ter ne tu do mem zo -
sta ła łódź a oko li cą Wy spy Żół wio we, czy -
li Ar chi pe lag Ko lum ba.

Hisz pań ska na zwa „Ar chi pe la go de
Galápa gos” al bo „Is las Galápa gos” po cho -
dzi od sło wa „galápa go,” ozna cza ją ce go w
ar cha icz nym hisz pań skim sio dło, któ re go
kształt przy po mi na ła sko ru pa (ka ra paks)
jed ne go z ży ją cych na wy spach ga tun ków
żół wi. 

Ar chi pe lag skła da się z 19 wysp oraz to -
wa rzy szą cych im wy se pek i skał o łącz nej
po wierzch ni 7 994 km˛ roz rzu co nych na
ob sza rze 59,5 tys. km˛.
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Naj star sze lą dy ma ją oko ło 4 mi lio nów
lat, a naj młod sze są jesz cze w pro ce sie two -
rze nia. Wy spy Ga la pa gos to je den z naj bar -
dziej ak tyw nych ob sza rów wul ka nicz nych
na świe cie. Wy spy te po wsta ły z mo rza i ni -
gdy nie mia ły po łą cze nia z kon ty nen tem.
Po cząt ko wo by ła to jed na du ża wy spa, któ -
ra w wy ni ku ru chów tek to nicz nych roz pa -
dła się na mniej sze. Ar chi pe lag jest
za miesz ka ny przez 26 640 osób. Tyl ko 3%
ob sza ru lą do we go Ga la pa gos jest prze zna -

czo ne dla je go miesz kań ców, resz ta mu si
po zo stać na tu ral nym par kiem. Tak jest już
od 1959 ro ku…

Na sze dziar skie przy go dy przed sta wię
już na stęp nym ma ga zy nie. Nad mie nię tyl -
ko, że nur ko wa nie na Ga la pa gos dla mi ło -
śni ków na tu ry bi je wszyst kie in ne miej sca
na świe cie… Za tem do zo ba cze nia za mie -
siąc…

Mi łosz Dą brow ski

mi losz@aqu adi ver.pl

http://www.hurtownianurkowa.pl
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Sto lik w ba rze. Obec nych jest kil -
ka osób, mię dzy in ny mi mój zna jo my
z Ho lan dii, któ ry jest nur kiem, a pra -
cu je ja ko czyn ny żoł nierz w NA TO.
Roz ma wia my i dys ku tu je my o ró żnych
miej scach nur ko wych. Po zna li śmy się
na Mal cie, któ re goś la ta. Wcho dzi my
na te ma ty ro dzi mych wód te ry to rial -
nych i tu pa da cie ka wa opo wieść… 

Jak powiedział zna jo my Ho len der, w jed -
nym z je zior u nich w kra ju za to pio no he li -
kop te ry woj sko we, któ re za koń czy ły słu żbę.
Mia ły sta no wić atrak cję dla nur ków. Zo sta -
ły oczy wi ście oczysz czo ne, by w ża den
spo sób nie wpły wa ły na de gra da cję śro do -
wi ska. Te mat wy dał się cie ka wy, jed nak
wrzu ci łem go gdzieś z ty łu gło wy.

Po dwóch la tach opo wie dzia łem o tym
kil ku oso bom. Mar cin za re ago wał spon ta -
nicz nie – je dzie my! Roz po czą łem do kład -
ne stu dio wa nie przed się wzię cia.
Ode zwa łem się do zna jo me go wo ja ka po -

Holenderski AH-64 Apache
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przez por tal spo łecz no ścio wy. Uzy ska łem
szcząt ki in for ma cji. Gość po twier dził wcze -
śniej sze do nie sie nia pod trzy mu jąc, że w
jed nym z je zior znaj du ją się Apa cze AH -64.
Nie zła grat ka, jak by nie by ło.

W koń cu po wie lu ma ilach, wspo ma ga ny
in for ma cja mi rów nież od El ki, mia łem

wszyst kie da ne. W pod róż wy bra li śmy się
we czte rech: Adam, Mar cin, Ro bert i ja.

Był bar dzo go rą cy li piec 2015 ro ku. Wy -
je cha li śmy póź nym po po łu dniem, by nie
tra cić dnia pra cy i po pół no cy za je cha li śmy
do za re zer wo wa ne go wcze śniej ho te li ku w
Niem czech. Na dru gi dzień do tar li śmy nad

Je zio ro Bo sch mo len plas, dwie go dzi ny
przed otwar ciem.

Oka zu je się, że nad je zio rem pie czę trzy -
ma cen trum nur ko we. Te ren od stro ny wej -
ścia jest ogro dzo ny, a bra ma dla nur ków
otwie ra na jest po po łu dnia mi. Wjazd od
oso by kosz tu je jed no ra zo wo 9 eu ro bez
wzglę du na ilość nur ko wań. Ba za jest bar -
dzo do brze przy go to wa na. Znaj du ją się tu
po miesz cze nia do prze bie ra nia się, to a le ty,
wy po ży czal nia sprzę tu, jest rów nież mo żli -
wość na peł nie nia bu tli. Za na bi cie 15-li tro -
wej bu tli pła ci się 6,50 eu ro. Tro chę mniej
niż w nie któ rych pol skich cen trach nur ko -
wych. Bar ser wu je zim ne na po je, prze ką ski
i lo dy. Par king mie ści kil ka dzie siąt sa mo -
cho dów. Map ka ca łe go akwe nu jest do brze
opi sa na.

Za po zna je my się z ba zą i wej ściem do
wo dy. Do wia du je my się, że wi docz ność
jest do bra. Zwe ry fi ku je my to nie ba wem.
Po twier dza ją nam, że ow szem, w je zio rze
znaj du je się he li kop ter AH -64 Apa che, ale
tyl ko je den. Do kład nie wy py tu je my o lo ka -
li za cję. Nie sto su ją tu po rę czó wek, a wszel -
kie atrak cje trze ba zna leźć na kom pas. Za
roz wi ja nie po rę czó wek są ostre ka ry,
włącz nie z za ka zem nur ko wa nia w tym je -
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zio rze. Ta ka po li ty ka wła ści cie la, nie dys -
ku tu je my, bo to je go pra wo.

Jest upal nie. Tem pe ra tu ra do cho dzi do
40oC w cie niu. Wraz z Ro ber tem re zy gnu -
je my z nur ko wa nia w su cha rach i wy po ży -
cza my pian ki. Kil ka eu ro za przy jem ne
schło dze nie się, to ni ska ce na, war ta za cho -
du. Adam też ma pian kę, a Mar cin nur ku je
za wsze w su chym.

Wcho dzi my do wo dy i pły nie my wzdłuż
le we go brze gu na głę bo ko ści mię dzy 5 a 8
me trem. Je stem za sko czo ny wi docz no ścią.
Gdy przy by li śmy na miej sce, by ło tyl ko kil -
ku nur ków. Mar cin de ner wo wał się, że jak
wej dą przed na mi, to nam wszyst ko za mu -
lą. We szli przed na mi, ale po pły nę li w in -
nym kie run ku.

Po dzi wia my tu tej szą fau nę i flo rę, oglą -
da my za to pio ną łód kę, ja kieś drew nia ne
kon struk cje przy po mi na ją ce klat kę. Wi -
docz ność się ga 8-10 me trów. Jest li piec, a
tu ta kie wa run ki! Wo da ma 21oC. To wa rzy -
szą nam oko nie i pło cie. Do cie ra my do
punk tu – znacz ni ka, któ rym był kosz, tu

skrę ca my na pół noc i pły nie my przed sie -
bie. He li kop ter ma być na głę bo ko ści 10-11
me trów. Two rzy my ty ra lie rę i pe ne tru je my
dno, któ re zmie nia się, two rząc jak by pa -
gór ko wa tą pu sty nię po ro śnię tą tra wą. Od -
czu wa my ter mo kli nę i scho dzi my do 13
me trów. Apa che się nie po ja wia. Ko ry gu je -
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my kurs i od bi ja my w le wo, wra ca jąc na 10
m głę bo ko ści. W pew nym mo men cie, na
gra ni cy wi docz no ści, za czy na ją po ja wiać
się cie nie, któ re prze ra dza ją się w rze czy -
wi ste kształ ty ma szy ny. Ma zła ma ne śmi gło.
He li kop ter jest wiel ki i po kry ty na lo tem. Wi -
dać le ży tu już ład nych pa rę lat. W czę ści

ka bi no wej usu nię to szkło i ra mę, za stę pu -
jąc to cia sną i nie do stęp ną kra tą. Dziu ra w
cen tral nej czę ści ma szy ny, przez któ rą
prze pły wa li śmy, by ła dziw na, ale he li kop ter
był oczysz cza ny i przy go to wy wa ny dla nur -
ków. Opły wa li śmy pod eks cy to wa ni ca łe
na sze zna le zi sko, sta ra jąc się nie wzru szać

war stwy den nej. Pły wa li śmy żab ką i wspo -
ma ga li śmy się rę ka mi, prze su wa jąc się
wzdłuż i wszerz śmi głow ca. Cie ka wost ką
był fakt, że cha rak te ry stycz ne dla Apa czów
krót kie skrzy dła za cho wa ły uzbro je nie. Za -
ba wi li śmy tam do brych kil ka dzie siąt mi nut.
W koń cu da li śmy so bie od po wied nie zna ki
i roz po czę li śmy od wrót.

Pły nę li śmy po dob nie, jed nak tym ra zem
trzy ma li śmy się płyt szej wo dy, po lu jąc na
miesz kań ców pod wod ne go świa ta. Szu ka -
li śmy ra ków, oko ni, śli ma ków, szczu pa ków
i kar pi.

Po wyj ściu z wo dy by li śmy wciąż pod -
nie ce ni nur ko wa niem na Apa czu. Roz ma -
wia li śmy o tym i o świet nej wi docz no ści
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mi mo la ta. Dla cze go u nas nie ma ta kich je -
zior?

Ro ze bra li śmy się do po ło wy i po szli śmy
do ba zy za py tać o in ne atrak cje. Mie li tu
po noć rów nież sa mo lot. W mię dzy cza sie
oka za ło się, że par king po brze gi zo stał wy -
peł nio ny sa mo cho da mi. Tra fi ło się na wet
kil ku Po la ków. Nad ta kie ma łe je zior ko, w
dzień po wsze dni, po go dzi nie 17 przy je -

cha ło ze 40 aut. Tyl ko po to, by za nur ko -
wać.

Po ja wił się też wła ści ciel ba zy Du ik cen -
trum – Du iklo ca tie Bo sch mo len plas. Za czę -
li śmy roz mo wę, pod czas któ rej mi na nam
zrze dła. Oka za ło się, że ow szem, ma ją tu
mnó stwo atrak cji, dwa sa mo lo ty, ło dzie, he -
li kop ter, jed nak wszyst kie one są wy ko na -
ne przez pew ne go pa na „zło tą rącz kę” w

ska li 1:1. Sło wem, nasz AH -64 Apa che oka -
zał się fal sy fi ka tem. Nie kry li śmy znie sma -
cze nia. Je zior ko faj ne, wi docz ność świet na,
ale nie je cha li by śmy 1100 km w jed ną stro -
nę tyl ko po to, by za nur ko wać na „pla sti ko -
wym” sub sty tu cie. Pier wot nie chcie li śmy tu
spę dzić co naj mniej dwa dni nur ko we. W
tym przy pad ku część z nas (bez Ro ber ta)
zro bi ła dru gie za nu rze nie. Do bre by ło to,
że wo da dzia ła ła na mnie ko ją co i schła -
dza ją co. Lu bię nur ko wać w no wych miej -
scach, więc aż tak się nie fru stro wa łem.
Za raz jed nak po wyj ściu z wo dy pod ję li śmy
je dy ną słusz ną de cy zję i na stęp ne go dnia
po je cha li śmy 200 km da lej na pół noc, by
za nur ko wać w Mo rzu Pół noc nym i zo ba -
czyć ho len der skie de pre sje.

Woj ciech Zgo ła
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http://www.wioskisos.org
http://www.cmas.pl


Nuras.info 9/2015

42

Ko lej ny sierp nio wy, upal ny week end
spę dza my nad wo dą u na szych po -
łu dnio wych są sia dów w Svo bod nych
Heřma ni cach. Tre nu je my, co nie któ rzy
koń czą ko lej ne eta py szko le nia.
Wspól ny obiad, roz mo wy i pla ny...

Tym ra zem po sta no wi li śmy się zor ga ni -
zo wać w ma łą gru pę, by spę dzić kil ka dni
w Chor wa cji. Wy bór padł na wy spę Hvar, a
do kład nie miej sco wość Hvar, gdzie po sta -
no wi li śmy za wę dro wać do pol skiej ba zy Si -
re na Di ving. Za ła twiam for mal no ści
zwią za ne z na szym po by tem, by w śro dę
po po łu dniu spa ko wać sa mo chód, jesz cze
raz spraw dzić, czy za bra li śmy ca ły sprzęt i
w dro gę… Pod eks cy to wa ni wy jaz dem nie
mo że my już do cze kać się za nu rze nia w
cie płych wo dach Ad ria ty ku. Na miej sce do -
cie ra my ko ło po łu dnia na stęp ne go dnia.
Wi ta nas Wie sław i Pa weł z ba zy Si re na. Po
krót kim od po czyn ku zbie ram gru pę, szyb ki
bre afing i… plum do wo dy. Po bli sko go dzi -

nie wszy scy wy cho dzą za do wo le ni, na twa -
rzach wi dać sze ro kie uśmie chy. Ju rek, nasz
kom pan, mó wi:

– Ma rek, cie szę się, że za ra zi łeś mnie
nur ko wa niem.

Resz ta gru py do py tu je, kie dy znów wej -
dzie do wo dy. Ju sty na, nasz Di ve ma ster
NA UI, wy ja śnia, że ro bi my go dzin ną prze -
rwę, po któ rej nur ku je my w ko lej nym za -
chwy ca ją cym miej scu, ja kich wie le ofe ru je

Z wizytą na Hvarze
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nam wy spa Hvar. Prze rwę po wierzch nio wą
spę dza my le ni wie le ża ku jąc. Na ko lej ne
nur ko wa nie wy bie ra my pięk ne miej sca tęt -

nią ce ży ciem. Pod wo dą spo ty ka my lan gu -
sty, ma sę ró żnych ga tun ków ryb, śli ma ki
oraz tu i ów dzie cho wa ją ce się ośmior ni ce.
Cóż wię cej nam trze ba? Słoń ce, wo da oraz
wspa nia ła flo ra i fau na środ ko wej Dal ma -
cji. Pięk nie!

Po za koń cze niu pierw sze go dnia nur ko -
we go spę dza my wie czór w do bo ro wym to -

wa rzy stwie, wy mie nia jąc się nur ko wy mi
spo strze że nia mi oraz de lek tu jąc się chor -
wac ki mi spe cja ła mi.

W pią tek nur ko wa nia za czy na my oko ło
po łu dnia, wcho dzi my na pon ton, wy pły wa -
my w mo rze… Ko lej ne dwa nur ko wa nia za
na mi, pod wo dą no we atrak cje. Ka żde nur -
ko wa nie jest in ne. Jed no na pio no wych
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ścia nach, dru gie na ła god nych zbo czach,
nie któ re miej sca za chwy ca ją bo ga tym pod -
wod nym ży ciem, in ne cie ka wy mi for ma cja -

mi skal ny mi z tu i ów dzie po ja wia ją cy mi się
szcze li na mi, ja ski nia mi oraz wie lo ma in ny -
mi pod wod ny mi nie spo dzian ka mi.

Czas koń czyć dzień nur ko wy, uda je my
się więc do mia sta, gdzie spę dza my wspól -
nie ko lej ny wie czór, spa ce ru je my, zwie dza -
my oraz po dzi wia my lo kal ne atrak cje, ja kie
ofe ru je Hvar.
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So bo ta. Tym ra zem wy pły wa my ra no. Po
prze pro wa dzo nym przez Wie sła wa bre afin -
gu ła du je my sprzęt na pon ton i wy pły wa my
na ko lej ne nur ko wa nia. Po mi mo in ten syw -
ne go spę dza nia cza su, nikt nie oka zu je
zmę cze nia. Ca ła gru pa jest nie zwy kle za do -
wo lo na. So bot nie po po łu dnie spę dza my na
re lak sie, szy ku je my się do nie dziel ne go po -
wro tu do do mu, ale to jesz cze nie wszyst ko.

Za na mo wą Wie sła wa uda je my się do Ani,
któ ra osie dli ła się na Hva rze i za pro si ła nas
na ko la cję w chor wac kim sty lu. Wie czór
mi ja na wspól nych roz mo wach. Ania opo -
wia da nam o hi sto rii wy spy, o tym jak i dla -
cze go się tu osie dli ła.

Peł ni wra żeń wra ca my do ho te lu, gdzie
że gna my się z eki pą ba zy. Wcze snym ran -
kiem kie ru je my się w stro nę miej sco wo ści

Sta ri Grad, by tam wsiąść na prom i udać
się do do mu.

Kil ka dni spę dzo nych na Hva rze wy star -
czy ło nam, by na ła do wać aku mu la to ry,
spę dzić czas w do brym to wa rzy stwie, po -
zna jąc no wych, cie ka wych lu dzi, wy ko nać
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ko lej ne nur ko wa nia i zo ba czyć tym ra zem
pięk no pod wod ne go świa ta ja kie ofe ru je
nam środ ko wa Dal ma cja.

No cóż, je ste śmy w do mu, tre nu je my
oraz pla nu je my ko lej ne eks cy tu ją ce wy jaz -
dy.

Zdję cia i tekst:

In struk tor nur ko wa nia NA UI i ASTD Ma rek Men cel

in fo@szko la -nur ko wa nia.com 

Czy nie myślałeś 

o wypromowaniu się na

łamach naszej gazety?

Ma ga zyn Nu ras.in fo nawiąże

współpracę z au to rami ar ty ku -

łów. Je że li znasz się na fo to gra fii

pod wod nej, nur ko wa niu, sprzę -

cie nur ko wym, szko le niu płe two -

nur ków  i chcesz za ist nieć w

świe cie na pisz do nas. Twój ar ty -

kuł mo że być opu bli ko wa ny.

Współ pra ca z na mi nie jest od -

płat na. W za mian za to ofe ru je -

my Ci jed nak pro mo cję w

re no mo wa nym ma ga zy nie, za -

miesz cze nie Two je go zdję cia

oraz da nych kon tak to wych. Na

ar ty ku ły cze ka my do 20 każ de -

go mie sią ca pod ad re sem

http://nu ras.in fo/.

http://nuras.info/?wysylanie-artykulow,8


http://aquasklep.pl
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Nur ko wa nie ja ski nio we to ma rze nie
wie lu z nas. Ku si, in try gu je, przy cią -
ga. Oglą da jąc zdję cia i fil my nur ko -
we z ja skiń, czę sto wy da je się, że są
nie z te go świa ta, jak by ma gicz ne.
Od mo men tu po wsta nia CMAS in -
struk to rzy i nur ko wie na szej fe de ra -
cji są obec ni w ja ski niach na ca łym
świe cie, roz wi ja jąc tę fa scy nu ją cą
spe cja li za cję.

Nie wszy scy nur ku ją cy de cy du ją się na
nur ko wa nie w ja ski niach, cho ciaż więk -
szość na pew no chcia ła by spró bo wać. Nur -
ko wa nie w ja ski ni jest wej ściem w
nie zna ne. Za ję cie to nie jest za re zer wo wa -
ne tyl ko dla naj więk szych i naj bar dziej do -
świad czo nych pa sjo na tów nur ko wa nia,
gdyż w ja ski niach mo żna nur ko wać tu ry -
stycz nie.

KDP PTTK CMAS

nurkowanie jaskiniowe dla każdego

Be at Mu el ler, Ro bert Gosz czyń ski, Wal l ter Gal l mann – Za koń cze nie kur su na sto pień in struk to ra ja ski -
nio we go MJ2 CMAS we Fran cji



Nuras.info 9/2015

49

Nur ko wa nie w ja ski niach mo żna po dzie -
lić na dwa ro dza je. Pierw szy ro dzaj to ja -
ski nio we nur ko wa nie tu ry stycz ne, czy li
zwie dza nie ja skiń zna nych i ła two do stęp -
nych.

W przy pad ku nur ko wa nia tu ry stycz ne go
nur ko wie ma ją do dys po zy cji ma py ja skiń,

opis ko ry ta rzy oraz plan sta łe go opo rę czo -
wa nia, co znacz nie zwięk sza bez pie czeń -
stwo. Kurs nur ko wa nia ja ski nio we go jest
do stęp ny dla ka żde go płe two nur ka, któ ry
ukoń czył z wy ni kiem po zy tyw nym szko le -
nie na sto pień P2 KDP PTTK CMAS (lub
rów no wa żny in nych or ga ni za cji), ma ukoń -

czo ne 16 lat i po sia da ści śle okre ślo ny
sprzęt nie zbęd ny do bez piecz ne go nur ko -
wa nia w ja ski ni. Wy ma ga ny sprzęt oma wia -
ny jest pod czas za jęć na po szcze gól nych
stop niach szko le nia ja ski nio we go, do ty czy
ilo ści oświe tle nia, przy rzą dów do cię cia,
ilo ści szpu lek, dłu go ści lin na szpul kach i
ko ło wrot ku oraz ilo ści ga zu.

Dru gi ro dzaj nur ko wa nia w ja ski niach to
eks plo ra cja no wych, nie zna nych ja skiń, lub
od le głych par tii ja skiń już po zna nych. Nur -
ko wie od kry wa ją no we prze strze nie oraz
pod wod ne kom na ty i tu ne le. Pod czas ta -
kich nur ko wań nie zbęd ne jest du że do -
świad cze nie, opa no wa nie oraz umie jęt ność
ra dze nia so bie w sy tu acjach kry tycz nych.
Eks plo ra cją nie zna nych ja skiń zaj mu ją się
nur ko wie ja ski nio wi bar dzo do brze wy -
szko le ni, z wie lo let nim sta żem w nur ko wa -

Francja, Ressel

Albania, Dolny Petranik
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niu oraz po sia da ją cy nie zbęd ne do świad-
cze nie i przy go to wa nie. Ten ro dzaj eks plo -
ra cji to naj wy ższy po ziom wta jem ni cze nia,
któ ry wy ma ga od wa gi i upo ru, a tyl ko naj -
bar dziej wy trwa li osią ga ją swój cel.

Szko le nie do nur ko wa nia w ja ski niach w

na szej fe de ra cji od by wa się na trzech po -
zio mach.

Pierw szy sto pień PJ1 to przede wszyst kim
na uka „nur ko wa nia z li ną” tre no wa na w
wo dach otwar tych i pierw szej stre fie ja ski ni,
w któ rej nu rek ma sta ły kon takt z otwo rem

wej ścio wym i za pew nio ną bar dzo do brą
przej rzy stość wo dy, więk szą niż 10 m.

Zaw sze za czy na my od tre nin gu na su -
cho. Na uka po ru sza nia się po po rę czów ce
bez wi docz no ści

Dru gi sto pień wta jem ni cze nia PJ2 to pra ca
z li ną i roz wią zy wa nie pro ble mów w dru giej
stre fie ja ski ni, stre fie cał ko wi tej ciem no ści z
przej rzy sto ścią wo dy więk szą niż 3 m.

Trze ci sto pień szko le nia ja ski nio we go
PJ3 to nur ko wa nie z do dat ko wy mi bu tla mi
bocz ny mi i wy ko ny wa nie za dań szko le nio -
wych w trze ciej stre fie ja ski ni, w ob sza rze
naj więk szych trud no ści, z wi docz no ścią
spa da ją cą do ze ra.

Meksyk, Grand Cenote
Po ru sza nie się po po rę czów ce – ćwi cze nia w
ciem nej ma sce w wo dach otwar tych
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Je stem prze ko na ny, że więk szość z Was,
ab sol wen tów kur su P2 KDP PTTK CMAS, po
od by ciu szko le nia za ra zi się nur ko wa niem w
ja ski niach. To wspa nia ła przy go da i nie za po -
mnia ne do zna nia – po ko ny wa nie za la nych
pod ziem nych ko ry ta rzy. Na uka nur ko wa nia
ja ski nio we go wy ma gać bę dzie od Was sku -
pie nia i za an ga żo wa nia, a od in struk to rów
du że go do świad cze nia i od po wie dzial no ści

w or ga ni za cji za jęć. KDP PTTK CMAS po sia -
da od po wied nie pro ce du ry i mo de le szko leń,
jak rów nież pro fe sjo nal nie przy go to wa nych
in struk to rów z wie lo let nim do świad cze niem
w nur ko wa niu ja ski nio wym.

Za pra sza my na szko le nia ja ski nio we w
na szej or ga ni za cji.

Płe two nu rek Ja ski nio wy 1/ PJ1
Wa run ki przy ję cia na kurs:
– ukoń czo ne 16 lat
– sto pień P2 KDP PTTK CMAS
– 25 za lo go wa nych nur ko wań
– 5 za lo go wa nych nur ko wań noc nych
Upraw nie nia po ukoń cze niu szko le nia
1 stre fa ja ski ni (stre fa świa tła dzien ne go)
– do stęp świa tła na tu ral ne go
– kon takt wzro ko wy z wyj ściem
– wi docz ność min. 10 m
– max. głę bo kość 20 m
– max. dy stans od wej ścia 50 m
– ja ski nia ze sta łym opo rę czo wa niem
– mo żli wość pły nię cia dwóch nur ków

obok sie bie
– bez po ko ny wa nia sy fo nów
– bez po ko ny wa nia re stryk cji
– bez roz wi dla ją cych się dróg
– bez prze cho dze nia na in ne li ny
– bez wy ko ny wa nia pę tli



Nuras.info 9/2015

52

Płe two nu rek Ja ski nio wy 2/ PJ2

Wa run ki przy ję cia na kurs:
– ukoń czo ne 18 lat
– sto pień P2 KDP PTTK CMAS
– sto pień PJ1 KDP PTTK CMAS
– 50 za lo go wa nych nur ko wań
– 10 nur ko wań noc nych
– 8 nur ko wań w stre fie 1 w 2 ja ski niach

Upraw nie nia po ukoń cze niu szko le nia
2 stre fa ja ski ni (stre fa cał ko wi tej ciem no -

ści)
– mo żli wość pły nię cia dwóch nur ków

obok sie bie
– wi docz ność min. 3 m
– max. głę bo kość 30 m
– max. dy stans od wej ścia 1/3 ga zu bez

de po no wa nia do dat ko wych bu tli
– bez po ko ny wa nia sy fo nów
– bez po ko ny wa nia re stryk cji
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Płe two nu rek Ja ski nio wy 3/PJ3

Wa run ki przy ję cia na kurs
– ukoń czo ne 18 lat
– sto pień P3 KDP PTTK CMAS
– sto pień PJ2 KDP PTTK CMAS
– 100 za lo go wa nych nur ko wań
– 20 za lo go wa nych nur ko wań noc nych
– 12 nur ko wań w stre fie 2 w 4 ja ski niach

Upraw nie nia po ukoń cze niu szko le nia
3 stre fa ja ski ni (stre fa naj więk szych trud -

no ści)
– wi docz ność po ni żej 3 m
– max głę bo kość 40 m
– max dy stans od wej ścia 1/3 ga zu z mo -

żli wo ścią de po no wa nia do dat ko wych bu tli
– mo żli wość nur ko wa nia z uży ciem mie -

sza nek do nur ko wań głę bo kich
– po ko ny wa nie sy fo nów
– po ko ny wa nie re stryk cji

Ro bert Gosz czyń ski

In struk tor Nur ko wa nia M2 KDP PTTK CMAS

In struk tor Nur ko wa nia Ja ski nio we go MJ2 KDP PTTK

CMAS
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Ka żdy z nas, osób pra cu ją cych w
spo sób sta ły lub do ryw czy w bra -
nży nur ko wej, spo ty ka się z po dob -
ny mi pro ble ma mi i ba rie ra mi.
Za le żnie od re pre zen to wa nej fe -
dera cji są to za zwy czaj nie przy sta -
ją ce do pol skiej rze czy wi sto ści
pro gra my szko le nia, ar cha izmy zmu -
sza ją ce do re ali za cji ćwi czeń po -
cho dzą cych jesz cze z po przed niej
epo ki. 

Dłu gie pro ce sy re ali za cji cer ty fi ka tów,
ko niecz ność za ku pu ma te ria łów szko le nio -
wych, któ rych ja kość i ak tu al ność jest kom -
plet nie nie ade kwat na do ich ce ny. Ob ra zu
ca ło ści do peł nia ir ra cjo nal ny koszt cer ty fi -
ka cji i skła dek rocz nych zmu sza ją cy do cią -

głe go szu ka nia oszczęd no ści – za zwy czaj
kosz tem dłu go ści trwa nia kur su. W kon se -
kwen cji re zy gnu je się z ćwi czeń ra tow ni -
czych, któ re w po wszech nym mnie ma niu
są naj mniej atrak cyj ne i zbęd ne (wy star czy
spoj rzeć na ni ską po pu lar ność kur sów ty pu
Re scue Di ver). 

Nie go dząc się na ta ki stan rze czy po sta -
no wi li śmy, w licz nym gro nie za ło ży ciel -
skim, za pro po no wać sze ro ką, pro fe sjo n-
al nie zor ga ni zo wa ną i kom plek so wą al ter -
na ty wę, po wo łu jąc do ży cia In ter na tio nal
Di ving Fe de ra tion – plat for mę bez piecz ne -
go roz wo ju dla nur ków i pro fe sjo nal nej
współ pra cy biz ne so wej dla in struk to rów.

Co no we go?
Ście żka roz wo ju nur ka roz bi ta zo sta ła na

sys tem spe cja li za cji po zwa la ją cy ka żde mu,

we dle wła snych za in te re so wań i upodo bań,
kre ować swo ją pod wod ną ka rie rę. Mo gli -
śmy so bie na to po zwo lić wzbo ga ca jąc ka -
żdy z po zio mów za awan so wa nia (włącz nie
z OWD oraz spe cja li za cja mi ta ki mi jak nur -
ko wa nie noc ne, ni tro xo we czy na wi ga cyj -
ne) o obo wiąz ko we mo du ły ra tow ni cze –
dzię ki cze mu ma my pew ność, że ka żda z
cer ty fi ko wa nych osób po sia da umie jęt ność
nie sie nia po mo cy (za rów no so bie, jak i
part ne ro wi) ade kwat ną do nur ko wań do ja -
kich zo sta ła prze szko lo na. Nie od kła da my
te ma tu ra tow nic twa na póź niej, na je den
sto pień Re scue Di ver, do któ re go więk szość
nur ków ni gdy nie do cie ra.

Dzię ki wpro wa dze niu ta kie go roz wią za -
nia od sa me go po cząt ku, i roz ło że niu w ten
spo sób ob cią żeń cza so wych i fi zycz nych,

IDF – nowa propozycja
dla instruktorów
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uda ło nam się w pro gram kur su Re scue
wpleść za gad nie nia i za ję cia prak tycz ne po -
zwa la ją ce zwięk szyć za sięg nur ka na tym
po zio mie za awan so wa nia do 30 me trów
głę bo ko ści, czy niąc ten kurs bar dziej atrak -
cyj nym dla po cząt ku ją cych.

Re scue czy De ep?
Te mat, któ ry od lat bu dzi w na szym kra -

ju bar dzo wie le kon tro wer sji, to dy le mat

czy spe cja li za cja De ep Di ver po win na być
do stęp na, wzo rem więk szo ści fe de ra cji,
przed szko le niem Re scue. Ro zu mie jąc za -
rów no ar gu men ty nur ków chcą cych jak naj -
szyb ciej po dzi wiać obiek ty znaj du ją ce się
na wszyst kich głę bo ko ściach do stęp nych
dla nur ków re kre acyj nych (choć by Dłu ban -
ki na Hań czy czy wrak Thi stle gor ma w
Egip cie), ar gu men ty in struk to rów kie ro wa -

nych ryn ko wą kon ku ren cją, jak i ma jąc na
wzglę dzie na sze ha sło prze wod nie – SA FE -
TY FIRST! – wy pra co wa li śmy mo del, któ ry
da je nur ko wi mo żli wość pod ję cia świa do -
me go, bez piecz ne go wy bo ru. De cy du jąc
się na od by cie w pierw szej ko lej no ści szko -
le nia De ep Di ver adept zre ali zu je rów nież
ćwi cze nia z za kre su ra tow nic twa, de cy du -
jąc się zaś na szko le nie Re scue (wa riant
przez IDF re ko men do wa ny) zwięk szy swój
za kres upraw nień do 30 me trów (a więc o
je dy ne 10 me trów mniej niż na po zio mie
De ep). Oba stop nie łącz nie ko niecz ne są
jed nak do wej ścia na po ziom Ma ster Di ver,
spi na ją cy wszyst kie umie jęt no ści re kre acyj -
ne w jed ną ca łość i otwie ra ją cy dro gę do
szko leń tech nicz nych bądź di ve ma ster -
skich/in struk tor skich.

Di ve ma ster, czy li zo stać pro fe sjo na li stą!
Wej ście na po ziom prze wod ni ka nur ko -

we go IDF nie jest wca le pro ste, uwa ża my
bo wiem, że nie mo że być dro gi na skró ty
tam, gdzie w grę wcho dzi po no sze nie od -
po wie dzial no ści za in nych lu dzi. Di ve ma -
ster IDF to przede wszyst kim bar dzo
za awan so wa ny nu rek, oby ty w nur ko wa niu
z ze sta wem dwu bu tlo wym, bie gły w nur ko -
wa niu z wy ko rzy sta niem ni tro xu oraz
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upraw nio ny do nur ko wa nia na głę bo kość
50 me trów z de kom pre sją po wietrz ną. Sa -
mo szko le nie di ve ma ster skie to głów nie dy -
dak ty ka i na uka pra cy z ludź mi, gdyż
kom plet umie jęt no ści „re kre acyj nych” kan -
dy dat uzy sku je na po zio mie po prze dza ją -
cym – wspo mnia nym już Ma ster Di ver.
Pro gra mom „od ze ra do Di ve ma ste ra” mó -
wi my w IDF sta now cze NIE. SA FE TY FIRST!

Sha re your pas sion?
IDF przy go to wał rów nież, w pew nym

sen sie in no wa cyj ny, pro gram in struk tor ski.
Scu ba Di ving In struc tor, pierw szy po ziom
in struk tor skie go wta jem ni cze nia, po zwa la
świe żo upie czo ne mu szko le niow co wi pro -
wa dzić kur sy na po zio mie pod sta wo wym
(OWD) oraz spe cja li za cyj nym jak Ni ght,
Na vi ga tion, Re scue czy De ep, a do dat ko wo

ka żdy in struk tor IDF uzy sku je od po cząt ku
upraw nie nia do pro wa dze nia szko leń z za -
kre su Ni trox (któ ry jest już stan dar dem na
nur ko wi skach) oraz kon fi gu ra cji Si de Mo -
unt oraz Twin set – ka żdy bo wiem po ziom
szko le nia (za wy jąt kiem OWD) mo żli wy
jest w IDF do re ali za cji za rów no w kon fi gu -
ra cji bocz nej, jak i ple co wej – w ze sta wie
dwu bu tlo wym.

Sto pień Ma ster In struc tor po zwa la na
pro wa dze nie szko leń na wy ższe po zio my
re kre acyj ne – Ma ster Di ver oraz Di ve ma ster
oraz otwie ra dro gę do bar dziej za awan so -
wa nych spe cja li za cji, jak np. ście żki tech -
nicz ne oraz ja ski nio we.

Staff In struc tor zaś to oso ba trwa le zwią -
za na z IDF, kształ cą ca pod okiem de le go -
wa nych Co ur se Di rec to rów przy szłe ka dry
na szej fe de ra cji.

Jak zo stać in struk to rem IDF?
Je że li je steś już in struk to rem in nej fe de ra -

cji, mo żesz wziąć udział w co mie sięcz nej
pro ce du rze cross -over, gdzie pod czas se sji
teo re tycz nej za po zna ny zo sta niesz ze stan -
dar da mi i pro gra ma mi szko le nia na szej fe -
de ra cji, pod czas se sji prak tycz nej zaś
zwe ry fi ko wa ne zo sta ną umie jęt no ści prak -
tycz ne pod ką tem bez piecz ne go pro wa dze -
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nia szko leń na po zio mach, na któ re apli ku -
jesz.

Je że li in struk to rem jesz cze nie je steś, za -
pra sza my Cię na kurs, pod czas któ re go w
trak cie 14-dnio wych zma gań po sią dziesz
umie jęt no ści do pro wa dze nia szko leń na,
wy żej opi sa nym, po zio mie Scu ba Di ving
In struc tor. Naj bli ższe te go ty pu szko le nie
od bę dzie się je sie nią.

Za rów no jed na jak i dru ga pro ce du ra za -
koń czo na jest pod pi sa niem pro fe sjo nal nej
umo wy o współ pra cy, w spo sób ja sny i kla -
row ny okre śla ją cej obu stron ne pra wa i obo -
wiąz ki – tak fe de ra cji, jak i in struk to ra.

Za in te re so wa ny? Skon tak tuj się z biu rem
IDF!

Se ba stian Do bro wol ski

In struk tor nur ko wa nia tech nicz ne go i ja ski nio we go

IDF Co ur se Di rec tor

Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?
Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
http://www.wioskasos.org
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Opis zda rze nia:
W gru pie oprócz trzech star szych,

bar dzo do świad czo nych nur ków był
jesz cze syn jed ne go z nich, o znacz -
nie ni ższych umie jęt no ściach. Wy -
czar te ro wa li łódź. Za mie rza li za nur ko-
wać na głę bo ko le żą cy wrak (45 me -
trów).

Za nu rzy li się, obej rze li wrak i wy nu rzy li.
Wszyst ko by ło OK. Oka za ło się jed nak, że
ko twi ca trzy ma i trze ba pójść ją uwol nić.
Naj praw do po dob niej za cze pi ła się o ska ły
na dnie. Za nu rzy li się wszy scy czte rej jesz -
cze raz i na głę bo ko ści 45 me trów in ten -
syw nie pra co wa li przez kil ka mi nut,
usi łu jąc uwol nić ko twi cę, lecz im się to nie
uda ło. Zre zy gno wa li więc i wy nu rzy li się
po now nie przy li nie ko twicz nej. We szli już
w ta ki re żim de kom pre syj ny, że mu sie li wy -
ko ny wać kil ka przy stan ków de kom pre syj -
nych, co pier wot nie nie by ło za pla no wa ne.

Wszyst kim koń czy ło się po wie trze, naj -
młod sze mu z nich (i naj mniej do świad czo -

ne mu) zo sta ło go naj mniej, po nie waż naj -
szyb ciej od dy chał. Wresz cie po wie trze cał -
kiem mu się skoń czy ło i po pro sił oj ca o
po moc. Ten po dał mu swój au to mat od de -
cho wy wy ję ty z ust, a sam prze szedł na od -

dy cha nie z za pa su. Mło dy nu rek w tym cza -
sie nie trzy mał li ny, a po nie waż miał pro -
ble my z za cho wa niem po zy cji w wo dzie
(pu sta bu tla alu mi nio wa mia ła do dat nią pły -
wal ność) i z za cho wa niem pły wal no ści,

Strugalski o bezpieczeństwie nurkowania
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więc za czął po wo li opa dać. Je go oj ciec, po -
da ją cy mu po wie trze, pu ścił li nę i za czął go
go nić. Po chwi li opu ści li się tak, że po zo -
sta li dwaj part ne rzy, któ rzy na dal tkwi li na
przy stan ku od dy cha jąc reszt ka mi po wie -
trza, już ich nie wi dzie li.

Wi dząc, że sy tu acja jest bar dzo po wa żna
dwaj nur ko wie zre zy gno wa li z wy ko ny wa -
nia resz ty de kom pre sji i wy nu rzy li się,
chcąc wziąć z ło dzi peł ne bu tle i za nu rzyć
się z po wro tem po swo ich ko le gów. Wy szli

na łódź, lecz już się nie za nu rzy li, bo u obu
wy stą pi ły ob ja wy DCS – swę dze nie skó ry i
mro wie nie.

Pa ra, któ ra by ła pod wo dą (oj ciec z sy -
nem) zo sta ła zna le zio na do pie ro na stęp ne -
go dnia. Obaj mar twi nur ko wie le że li obok
sie bie, przy wra ku, na głę bo ko ści 45 me -
trów. Mie li pu ste bu tle i nie zrzu co ny ba last.

Ci dwaj, któ rzy wy nu rzy li się z ob ja wa mi
DCS, le cze ni w ko mo rze, od zy ska li peł ną
spraw ność.

Ko men tarz:
Jest ta kie lot ni cze przy sło wie: „Sa mo lot

jest wart ty le, ile jest war ta naj słab sza w nim
część”. Ze spół nur ków rów nież mo że wy -
ko ny wać tyl ko ta kie nur ko wa nia, ja kie mo -
że wy ko ny wać je go naj słab szy czło nek. W
po da nym przy kła dzie naj słab szy był syn
jed ne go z do świad czo nych nur ków, i to z
nim zwią za na jest tra gicz na w skut kach sy -
tu acja awa ryj na.

Ogrom nym błę dem, po peł nia nym przez
do świad czo nych nur ków (a na wet przez
mło dych in struk to rów nur ko wa nia!), jest
pró ba za pro wa dze nia part ne ra tam, gdzie
ich zda niem jest coś szcze gól nie in te re su -
ją ce go, bez zwra ca nia uwa gi na to, czy
part ner jest do tak trud ne go nur ko wa nia go -
tów. Ro bią to za pew ne z naj lep szy mi za -
mia ra mi, lecz skut ki by wa ją tra gicz ne.

Jed ną z naj bar dziej fun da men tal nych
prawd, ja kie mu si mło dy in struk tor nur ko -
wa nia przy swo ić jest ta, że nie wol no mak -
sy ma li zo wać atrak cyj no ści ak cji kosz tem jej
bez pie czeń stwa. Wi dać go łym okiem, że
naj młod szy czło nek gru py miał ewi dent ne
pro ble my z za cho wa niem pły wal no ści, co
jest ce chą po cząt ku ją cych nur ków – a ta cy
nie scho dzą na 45 me trów.
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Prócz te go, zgod nie ze sta rą za sa dą, nie
na le ży zmie niać pla nu w ostat niej chwi li,
po nie waż nie ma wte dy cza su na prze my -
śle nie tych zmian. Dru gie głę bo kie nur ko -
wa nie, wy ko na ne na tych miast po
pierw szym, oczy wi ście ge ne ru je za gro że nie
cho ro bą de kom pre syj ną, lecz gdy jest wy -
ko ny wa ne bez od po wied nie go za pa su
czyn ni ka od de cho we go, po cią ga za so bą,
jak wi dać, rów nież bar dziej bez po śred nie
za gro że nia.

Or ga ni za tor nur ko wa nia po wi nien mieć
przy go to wa ne wa rian ty awa ryj ne na oko -
licz ność przy naj mniej naj bar dziej ty po wych
zda rzeń. Za cze pie nie ko twi cy w spo sób
unie mo żli wia ją cy jej po de rwa nie z dna jest
bez wąt pie nia zda rze niem ty po wym. Świad -
czy o tym cho cia żby du ża licz ba le żą cych
na dnie ko twic (kto nur ko wał w mo rzu, ten
wie o czym mó wię), któ re ktoś w po dob nej
sy tu acji po pro stu odża ło wał i od ciął. I to
jest naj prost szy wa riant awa ryj ny, któ ry mo -
żna mieć przy go to wa ny na ta ką sy tu ację. In -
nym ty po wym wa rian tem jest po sia da nie
dru gie go ze spo łu nur ków, al bo przy naj -
mniej za pa su peł nych bu tli (zresz tą bu tle by -
ły na ło dzi, cze mu nie zo sta ły zmie nio ne?),
któ ry umo żli wi wej ście po ko twi cę.

Na to miast po stę po wa nie w sty lu „do bra,
to sko czy my i przy nie sie my” ma wszyst kie
ce chy „wol nej ame ry kan ki”, a nie pla no wa -
ne go, zgod ne go z re gu ła mi sztu ki, nur ko -
wa nia. Sko czyć to mo żna po pi wo, a nie do
trud nej pod wod nej pra cy, wy ma ga ją cej wy -
sił ku na du żej głę bo ko ści. Zau wa ży łem jed -
nak, że spo ra gru pa płe two nur ków wy da je
się nie do strze gać ró żni cy po mię dzy pój -
ściem z kum pla mi na nur ko wa nie, a pój -

ściem z kum pla mi na pi wo, te ni sa czy nar -
ty.

In ne oczy wi ste błę dy, któ re po peł nio no
pod wo dą to nie uwzględ nie nie fak tu, że du -
ży wy si łek fi zycz ny zwięk sza ry zy ko DCS i
ko niecz ne jest w ta kim przy pad ku wy ko ny -
wa nie dłu ższej de kom pre sji, oraz że pu sta
bu tla alu mi nio wa ma w od ró żnie niu od sta -
lo wej do dat nią pły wal ność i mo że po wo do -
wać trud no ści z utrzy ma niem po zy cji w



Nuras.info 9/2015

61

wo dzie. Naj po wa żniej szym błę dem by ło
jed nak pusz cze nie li ny i sie bie na wza jem,
przez part ne rów dzie lą cych się po wie trzem
na przy stan ku (tych dwóch, któ rzy zgi nę li).

W ka żdej sy tu acji awa ryj nej bli ski fi zycz -
ny kon takt z part ne rem (so lid ne uchwy ce -
nie go) jest pod sta wą po stę po wa nia – po tem
do pie ro mo żna ro bić wszyst ko in ne, na
przy kład po da wać po wie trze. Zaś trzy ma -
nie li ny opu sto wej na przy stan ku de kom -

pre syj nym jest, zwłasz cza w sy tu acji je śli
nie trud nej, to przy naj mniej nie pew nej, zu -
peł nie na tu ral ne i po win no być wy ko ny wa -
ne. Prze cież ta pio no wa li na jest wła śnie po
to, by nu rek mógł się jej przy trzy mać, i już
nie jed ne mu ura to wa ło to ży cie. Za le cić na -
le ży rów nież zrzu ce nie ba la stu, gdy nie jest
mo żli we wy nu rze nie w in ny spo sób (obaj
nur ko wie, któ rzy zgi nę li nie zro bi li te go).

Oczy wi ście le piej jest, z dwoj ga złe go,

na ra zić się na DCS czy in ne pro ble my na
po wierzch ni niż uto nąć.

Wska za ne jest rów nież po sia da nie na po -
wierzch ni kil ku in ha la to rów tle no wych i kil -
ku bu tli (mi mo że prze pi sy mó wią tyl ko o
po sia da niu jed ne go ze sta wu), by móc rów -
no cze śnie udzie lać po mo cy kil ku nur kom.

Zwró co no mi uwa gę, że mo je ar ty ku ły są
nie co zbyt dra stycz ne i smut ne. Nic na to
nie po ra dzę. Pi szę o rze czach wa żnych i
trud nych, czę sto przy krych. Nie zmie nia to
fak tu, że pra wi dło wo zor ga ni zo wa ne nur -
ko wa nie mo że być – i zwy kle jest – wspa -
nia łą za ba wą. Dla te go, aby zła go dzić
su ro wy ton tek stu, umiesz czam obok nie go
zdję cia z pra wi dło wo prze pro wa dzo ne go w
na szej ba zie nur ko wa nia. Jed ne go z wie lu
ty się cy nur ko wań, ja kie bez piecz nie prze -
pro wa dzi li śmy. Jak wi dać, mo żna.

To masz Stru gal ski

Po wy ższy tekst za wie ra frag men ty be st sel le -
ro we go pod ręcz ni ka To ma sza Stru gal skie go pt.:
„Wy pad ki nur ko we – ana li za gorz kich do -
świad czeń”. Tę i in ne ksią żki te go au to ra, a ta -
kże pły ty z fil ma mi z je go wy kła dów mo żna
zna leźć tu: www.ksie gar nia.iknt.pl

http://ksiegarnia.iknt.pl/search/search?search=Strugalski
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O wy wie rzy skach Bo śni sły sza łem
już dzie sięć lat te mu, gdy za czy na łem
przy go dę z nur ko wa niem ja ski nio wym,
jed nak ni gdy nie by ło mi tam po
dro dze. Za chę co ny opo wie ścia mi Ma -
te usza, Ku by i Wik to ra – ko le gów ze
SPE LE Onur ko wa nia, z któ ry mi by łem
w lip cu na wy pra wie w Ko so wie –
po sta no wi łem od wie dzić ten kraj w
nie da le kiej przy szło ści. 

Tak się zło ży ło, że oba wia jąc się, czy
mój dzie więt na sto let ni sa mo chód da ra dę
do je chać do Hisz pa nii i z po wro tem zre zy -
gno wa łem z te go wy jaz du i mia łem tro chę
wol ne go cza su. Bez więk sze go na my słu
prze zna czy łem go na ko lej ny wy pad na
Bał ka ny. Wy ty czo na tra sa bie gła przez Wę -
gry, Ser bię, Bo śnię i Her ce go wi nę, Chor wa -
cję, po now nie Bo śnię, Wę gry i Sło wa cję.
Po nad 3000 km, kil ka ja skiń do za nur ko wa -
nia, kil ka miast do zwie dze nia. Po nie waż
nie by łem ni gdy w Bo śni, szu ka łem w In ter -

ne cie in for ma cji na te mat tan ko wa nia LPG
w tym kra ju. In for ma cje mó wi ły o za le d wie
kil ku miej scach, gdzie to pa li wo jest do stęp -

ne. W rze czy wi sto ści oka za ło się, że mo że
nie na ka żdej sta cji, ale na te re nie ca łe go
kra ju mo żna bez tru du zna leźć ga zow nie.

Honzo Dive w Bośni

Crno Oko                                                                  fot. Anna Budziarek
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Wy ru szy li śmy wraz z An ną Bu dzia rek,
nie kwe stio no wa ną Mi strzy nią Mo wy Pol -
skiej, nad ra nem 14 sierp nia i po po łu dniu
by li śmy w Bu da pesz cie. Mia sto urze kło
mnie swo ją uro dą, ar chi tek tu rą i kli ma tem.
Je żdżę na Bał ka ny od dzie się ciu lat. Kil ka -
dzie siąt ra zy mi ja łem po dro dze na po łu -
dnie to pięk ne miej sce, ni gdy nie
za trzy mu jąc się, aby je zwie dzić. Po nie waż
jest to re la cja nur ko wa, a nie prze wod nik
po Bu da pesz cie, nie bę dę się roz pi sy wał,
po wiem tyl ko, że war to po świę cić tro chę
cza su, aby zo ba czyć go z bli ska. Po za tym

znaj du je się tam słyn na ja ski nia Mol nar Ja -
nos oraz ko pal nia z za la ny mi ko ry ta rza mi
Ko ba nya. Ta kże i dla nur ka ja ski nio we go
coś się tu znaj dzie.

Po do bie po by tu w Bu da pesz cie ru szy li -
śmy do Ser bii, gdzie chcia łem za nur ko wać
eks plo ra cyj nie w ja ski ni Vre lo Crnog Ti mo -
ka w Kri vim Vi rze. Po ziom wo dy był bar dzo
ni ski, prąd le d wie wy czu wal ny, wi docz ność
oko ło trzech me trów, za tem wa run ki dość
do bre do nur ko wa nia. Po do pły nię ciu na
przo dek znaj du ją cy się 450 m od otwo ru,
do wią za łem lin kę z ko ło wrot ka i za czą łem

pły nąć w gó rę ce lem od kry cia no wych par -
tii tej ja ski ni. Li czy łem na co naj mniej dru gie
pół ki lo me tra… Nie ste ty, na głę bo ko ści 5
me trów strop ob szer niej szej sal ki prze cho -
dzi w szcze li ny, w któ re nie mo głem już
wpły nąć. Nie do strze głem żad nej kon ty nu -
acji ko ry ta rza, gdzie zmie ścił by się czło -
wiek, choć pły wa łem tam kil ka mi nut,
roz glą da jąc się uwa żnie i za glą da jąc w ka -
żdy kąt. Zaw ró ci łem i pły ną łem do wyj ścia
wciąż nie mo gąc do koń ca uwie rzyć, że to
mógł by być ko niec eks plo ra cji tej ja ski ni.
Gdzieś mu si znaj do wać się dal szy ciąg…

Budapeszt                                                                                                                  fot. Anna Budziarek
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Na stęp ne go dnia ru szy li śmy do Bo śni
dro gą przez Vi sze grad, gdzie znaj du je się
An drić grad – „naj młod sze sta re mia sto w
Eu ro pie” wy bu do wa ne na cześć pi sa rza -no -
bli sty, dzię ki ini cja ty wie i za an ga żo wa niu
Emi ra Ku stu ri cy. Da lej by ło Sa ra je wo, któ re
wciąż no si śla dy nie daw nej woj ny, a na -
stęp nie dwie ja ski nie po dro dze do Mo sta ru.

Ma te usz Po pek udzie lił mi bar dzo szcze gó -
ło wych in for ma cji o do jeź dzie do po szcze -
gól nych wy wie rzysk w ja kich nur ko wa li w
lip cu, dzię ki cze mu bez tru du znaj do wa łem
ko lej ne ja ski nie na tra sie wy ciecz ki.

W pierw szej ko lej no ści nur ko wa łem w
Crno Oko. To pięk ne wy wie rzy sko z błę kit -
ną wo dą, zlo ka li zo wa ne pod mo stem, w

po bli żu rze ki Ne re tvy. Prąd był bar dzo sil -
ny, wi docz ność bar dzo do bra. W miej scu,
gdzie ob szer niej sza sal ka prze cho dzi w wę -
ższy i ostry ko ry tarz prąd był tak sil ny, że
płe two nur ko wa nie mu sia łem za mie nić na
pod cią ga nie się na rę kach. Po kil ku mi nu -
tach wal ki z prą dem i prze dzie ra nia się do
przo du zu ży łem du żo sił i po wie trza z bu -
tli, więc po sta no wi łem od pu ścić. Wra ca jąc

Autor przed nurkowaniem w Krivim Virze                                      fot. Anna Budziarek
Sandały do speleonurkowania 

fot. Anna Budziarek
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nie mo głem dać się po pro stu po nieść prą -
do wi, by nie zo stać po rwa nym do wo do -
spa du i ni żej pły ną cej rze ki – za miast te go
po wo li „ska ka łem” z prą dem od jed ne go
punk tu za cze pie nia rąk do dru gie go, zwi ja -
jąc po rę czów kę na ko ło wro tek.

Gdy się wy nu rzy łem, już się ściem nia ło,
za tem szyb ko zro bi łem re trans port gra tów
na dro gę w po bli że au ta i roz wie si łem
sprzęt na ba lu stra dzie most ku, by ob ciekł,
nim go spa ku ję do sa mo cho du. Pa ku jąc
sprzęt po ciem ku, za po mnia łem o ka lo -
szach i gdy wró ci łem po nie kil ka go dzin
póź niej, już ich nie by ło… Mam na dzie ję,
że słu żą te raz no we mu wła ści cie lo wi rów -
nie do brze jak mnie. Nie co skom pli ko wa ło
mi to jed nak spra wę dal szych nur ko wań, bo
jak tu bez piecz nie ska kać po ka mie niach w
oko li cy ja skiń w ska fan drze ze skar pe ta mi

Crno Vrelo                                                                                                                 fot. Anna Budziarek

Crno Vrelo3                                                           fot. Anna Budziarek
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neo pre no wy mi? Z obu wia, któ re mi zo sta ło,
do ce lów nur ko wych naj le piej nada wa ły się
san da ły. Nie chcę po wie dzieć, że od kry łem
no wą ja kość w nur ko wa niu ja ski nio wym,
jed nak „z bra ku la ku” mu sia łem ostro żnie
po ru szać się w dro dze do wo dy w peł nym
sprzę cie nur ko wym na so bie i wła śnie w

owych san da łach. Da łem ra dę, skar pet od
su cha ra nie po cią łem.

Ko lej ne od wie dzo ne wy wie rzy sko to
Crno Vre lo. Nur ko wa nie roz po czy na się tu
w męt nych wo dach rze ki Ne re tvy, ale na
2,5 m głę bo ko ści wpa da się do kry sta licz -
nej i chłod nej wo dy wy wie rzy sko wej. Ja ski -

nia jest ob szer nym ko ry ta rzem scho dzą cym
w mia rę jed no staj nie w dół. Na 50 m głę -
bo ko ści roz po czy na się ko mo ra scho dzą ca
w dół do 70 m, a w gó rę wy cho dzą ca do 10
m głę bo ko ści. Ja ski nia by ła za po rę czo wa -
na, więc mo głem sku pić się na po dzi wia niu
jej se kre tów. Świa tło z po wierzch ni wi dzia -
łem już od 33 m głę bo ko ści. W dro dze po -
wrot nej pły ną łem po py cha ny przez prąd,
od by wa jąc nie zbęd ną de kom pre sję. Co cie -

Vrelo Bastasica                                                             fot. Anna Budziarek Vrelo Crnog Timoka        fot. Anna Budziarek
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ka we, tuż przed nur ko wa niem pod ja ski nią
po ja wił się węd karz, py ta ją cy mnie o po -
zwo le nie na nur ko wa nie, a na stęp nie tłu ma -
czą cy skąd je po zy skać. Po cząt ko wo nie
chciał, bym nur ko wał, ale by łem już w ska -
fan drze i wy ja śni łem, że za nu rzę się tyl ko
na kil ka mi nut, więc spie szy łem się z po wro -
tem, by wy wią zać się z da ne go mu sło wa i
nie prze by wać za dłu go pod wo dą. Gdy się
jed nak wy nu rzy łem, już go nie by ło.

Dal sza dro ga wio dła przez pięk ny Mo star
i ma ryj ne Me dju gor je do chor wac kiej Ba ski
Vo dy. Tu spę dzi li śmy dwa dni na pla żin gu
i snur ko wa niu w Ad ria ty ku, a na stęp nie
wró ci li śmy do Bo śni – tym ra zem z za mia -
rem od wie dze nia wy wie rzysk na pół no cy.

Ja ko pierw sze by ło pięk ne Vre lo Ba sta si -
ca, uzu peł nio ne prze mi łą go ści ną miesz ka -
ją cych w oko li cy Mi szy i je go żo ny. Ja ski nia
jest ob szer na, wi docz ność do bra, przy wej -
ściu, na 6 m głę bo ko ści znaj du je się ha bi tat.
Ja ski nia, na dnie któ rej za le ga war stwa osa -
du, jest za po rę czo wa na i wy eks plo ro wa na
do 70 m głę bo ko ści przy ok. 800 m dłu go -
ści. Eks plo ru ją tu Mek sy ka nie przy wspar -
ciu klu bu nur ko we go z Ban ja Lu ki.

W dal szej dro dze za ha czy li śmy jesz cze
o Vre lo Sa ni ca, gdzie w lip cu prąd był na

ty le du ży, że wy rzu cił Ma te usza z ja ski ni.
Tym ra zem da ło się nur ko wać. Po prze nie -
sie niu sprzę tu kil ka set me trów, na szczę ście
ła twą ście żką, za ło że niu sprzę tu i ostro -
żnym doj ściu w „san da łach nur ko wych” do
miej sca, gdzie już mo głem usiąść w wo -
dzie, za ło ży łem płe twy i roz po czą łem za -
nu rze nie. Prąd był sil ny. Ja ski nia nie jest
bar dzo ob szer na, ale nu rek mie ści się w
świe tle ko ry ta rza bez pro ble mu. Ska ła jest
czar na i ostra, wszę dzie wy sta je mnó stwo
frag men tów skal nych, o któ re ła two się za -
cze pić i po rwać ska fan der, jed nak z dru giej
stro ny dzię ki te mu ła two się po rę czu je.
Wszę dzie uno szą się strzę py sta rej, po rwa -
nej przez prąd po rę czów ki i na to też trze -
ba uwa żać. Pio no wa stud nia do cho dzi do
po nad 20 m głę bo ko ści i da lej ko ry tarz kon -
ty nu uje się bar dziej po zio mo, ła god nie opa -
da jąc w dół. Po nie waż nur ko wa łem z
bu tla mi 2x4 l, nie do pły ną łem zbyt da le ko.
Zaw ró ci łem po osią gnię ciu li mi tu ga zo we -
go. Z po wro tem, nie sio ny przez prąd, zwi -
ja łem swo ją po rę czów kę i wy nu rza łem się,
uwa ża jąc na reszt ki sta rych li nek, w któ re
ła two się za plą tać. Po wy nu rze niu na tkną -
łem się na nie miec ką wy ciecz kę, gdyż to
miej sce jest przy go to wa ne tu ry stycz nie.

Roz po czę li śmy dro gę po wrot ną do kra ju.
Wio dła ona przez Wę gry w oko li cach Ba -
la to nu, po sta no wi łem więc od wie dzić po -
bli skie He viz – sa na to rium z wo da mi
ter mal ny mi, gdzie pod pa wi lo nem wy bu do -
wa nym na środ ku je zior ka znaj du je się pod -
wod na ja ski nia. Nie by ło jed nak mo żli -
wo ści za nur ko wa nia – Wę grzy nie wpusz -
cza ją tam nur ków.

Sanica                   fot. Anna Budziarek
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Po je cha li śmy da lej na pół noc ny wschód,
do Tor na li na Sło wa cji. Jed nak i tam nie by -
ło mo żli wo ści za nur ko wa nia, z po wo du
nie daw ne go wy pad ku nur ko we go, akwen
jest za mknię ty.

Na tym za koń czy li śmy na sze przy go dy i
wró ci li śmy do kra ju. W cią gu dzie wię ciu

dni prze je cha li śmy 3500 km, od wie dzi li -
śmy pięć kra jów, wy ko na łem pięć nur ko -
wań. Mo że nie jest to du żo dla osób
przy zwy cza jo nych do pa kie tów po dwa
nur ko wa nia dzien nie, jed nak spe cy fi ka nur -
ko wań ja ski nio wych i to wa rzy szą ca im lo -
gi sty ka rzad ko po zwa la na wy ko na nie

wię cej niż jed ne go nur ko wa nia dzien nie.
Po za tym w koń cu nie cho dzi o ilość, a o
ja kość.

Do mi nik Gra czyk „Hon zo”

hon zo@o2.pl

Au tor jest in struk to rem nur ko wa nia ja ski nio we go

NA UI i CMAS, twór cą no we go pro jek tu Hon zo Di -

ve zaj mu ją ce go się m.in. eks plo ra cją pod wod nych

ja skiń, szko le nia mi i wy pra wa mi nur ko wy mi do ja -

skiń w ró żnych re jo nach świa ta oraz za ło ży cie lem

gru py SPE LE Onur ko wa nie, zrze sza ją cej spe le onur -

ków z te re nu ca łe go kra ju chęt nych ak tyw nie spę -

dzać czas pod wo dą i pod zie mią.

Vrelo Bastasica3                                                           fot. Anna Budziarek
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wyjątkowe

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

Klub Płetwonurków Active Divers
kursy płetwonurkowania

na wszystkie stopnie, 
uprawnienia międzynarodowe

www.nurek.pl

http://www.activtour.pl/10.10-17.10.2015-egipt-wadi-lahami-na-spotkanie-z-delfinami
http://www.nurek.pl
http://www.nurek.pl
http://forum-nuras.info
http://forum-nuras.info
http://www.avalondivers.com
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Na po czą tek pa rę słów o in wa zji
ame ry kań skich sko ru pia ków w pol -
skich wo dach (za spra wą pew ne go
Niem ca)

Rak szla chet ny, je dy ny bez wąt pie nia ga -
tu nek ro dzi my, jest wła ści wie re lik tem okre -
su po lo dow co we go. Wraz z kształ to wa-
niem się sie ci hy dro gra ficz nej Ni żu Pol skie -
go i ba se nu bał tyc kie go po ustą pie niu lo -
dow ca, któ re go top nie ją ce wo dy two rzy ły
do li ny rzecz ne i mi sy je zior ne, zo sta ły rów -
nież wy ty czo ne tra sy wę dró wek ryb. Wów -
czas po ja wi ły się tu ta kże ra ki, a do kład nie
je den ga tu nek te go sko ru pia ka – rak szla -
chet ny (Asta cu sa sta cus).

Przez wie ki Pol ska by ła jed nym z naj bar -
dziej za sob nych w ra ki kra jów Eu ro py. Ich
de li kat ne mię so sta no wi ło war to ścio we i
sto sun ko wo ła two do stęp ne źró dło wy so -

kiej ja ko ści biał ka dla na szych przod ków.
Był to rów nież cen ny i po szu ki wa ny to war
oraz źró dło do cho du ry ba ków i kup ców.

W pol skich wo dach na tu ral nie wy stę po -
wa ły dwa ga tun ki ra ków: ży ją cy tu od pra -

daw nych cza sów rak szla chet ny, na zy wa ny
rów nież ra kiem rzecz nym oraz je go bli ski
krew ny– rak błot ny (Pon ta sta cu slep to dac ty -
lus), któ ry po ja wił się nie co póź niej i za sad -
ni czo we wschod niej czę ści ów cze snej

Wymieranie rodzimego gatunku

raka szlachetnego (Astacusastacus)

Rak szlachetny
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Rze czy po spo li tej. Zde cy do wa nie naj licz -
niej sza by ła jed nak po pu la cja ra ka szla chet -
ne go, któ ry na na szych te re nach zna lazł
opty mal ne wa run ki sie dli sko we. Du ża ilość
po to ków, rzek, je zior i sta wów, szcze gól nie
w pół noc nych re jo nach kra ju spra wi ły, że
ra ki wy stę po wa ły nad zwy czaj ob fi cie. Wia -
do mo na przy kład, że w trak cie zwy cię skiej
kam pa nii prze ciw ko Szwe dom pol ski król,
Jan Ka zi mierz, swo ją ar mię kar mił ra ka mi.

Ta ki stan rze czy trwał do koń ca XIX wie -

ku. W 1890 ro ku zna ny i po wa ża ny w
Niem czech ho dow ca ryb, po sia da ją cy z ty -
tu łu za sług dla akwa kul tur ty tuł szam be la -
na kró lew skie go Prus, Ma xvon dem Bor ne,
spro wa dził z Ame ry ki do Eu ro py ra ka prę -
go wa te go (Or co nec te sli mo sus). Za le d wie
100 osob ni ków wpusz czo nych do sta wu w
Bar nów ku nad rze ką My ślą (woj. za chod -
nio po mor skie) w 1890 ro ku roz po czę ło eks -
pan sję ga tun ku w Pol sce i Eu ro pie.
Eks pan sja ta trwa na dal. Jej re zul ta tem jest

fakt, że rak prę go wa ty stał się naj po spo lit -
szym ga tun kiem w wo dach Pol ski i jed nym
z naj licz niej szych w Eu ro pie. W wy ni ku tej
in tro duk cji na tu ral ne roz miesz cze nie ro dzi -
mych ga tun ków ra ków skur czy ło się do kry -
tycz nych roz mia rów, a ich sie dli ska
prze ję te zo sta ły przez in wa zyj ne ga tun ki.

W efek cie dzia łań czło wie ka ma my
obec nie w Pol sce do czy nie nia z czte re ma
stwier dzo ny mi ga tun ka mi ra ków. Dwa to
ga tun ki ro dzi me (rak szla chet ny i rak błot -
ny), na to miast dwa po zo sta łe to ame ry kań -
skie ga tun ki in wa zyj ne – rak prę go wa ty i rak
sy gna ło wy (Pa ci fa sta cu sle niu scu lus). Ten
ostat ni, mi mo ne ga tyw nych do świad czeń z
ra kiem prę go wa tym, zo stał spro wa dzo ny w
la tach 60. po przed nie go wie ku na po trze by
ro dzi mej akwa kul tu ry. Nie ste ty, opła ka ne w
skut kach do świad cze nie wsie dle nia ra ka
prę go wa te go nie za po bie gło po now ne mu
po peł nie niu te go błę du za le d wie 70 lat póź -
niej. Jed nym z głów nych po wo dów spro wa -
dze nia do Eu ro py ame ry kań skich ra ków
by ła epi de mia cho ro by, tzw. dżu my ra czej,
któ ra dzie siąt ko wa ła ro dzi me po pu la cje.
Cho ro ba ta zo sta ła za wle czo na do Eu ro py
oko ło 1860 ro ku rów nież z Ame ry ki Pół -
noc nej. No wy ga tu nek miał być re me dium

Rak szlachetny
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dla ho dow ców w cię żkich cza sach pa nu ją -
cej epi de mii. Przy szłość po ka za ła, że był to
gwóźdź do trum ny dla ca łej bra nży. Ho do -
wa ne ga tun ki ob ce, nie tyl ko ra ków, ma ją
to do sie bie, że prę dzej czy póź niej „prze -
do sta ją się” do śro do wi ska na tu ral ne go. Ra -
ki prę go wa te są od por ne na dżu mę ra czą,
jed nak ja ko jej no si cie le i ga tu nek wy jąt ko -
wo eks pan syw ny, sta no wią śmier tel ne za -
gro że nie dla ga tun ków ro dzi mych,
wy pie ra jąc je z do tych czas za sie dla nych
wód. Do dat ko wo oka za ło się, że „prę gu sy”
nie spe cjal nie na da ją się do ce lów ko mer -
cyj nych (cha rak te ry zu ją się co praw da szyb -
szym wzro stem, ale ży ją znacz nie kró cej
osią ga jąc du żo mniej sze roz mia ry).W efek -
cie ra ki, ja ko ce nio ny i po szu ki wa ny ga tu -
nek spo żyw czy, prak tycz nie prze szły do
hi sto rii. Do tej po ry nie jest zna na me to da
le cze nia dżu my ra czej lub jej eli mi na cji ze
śro do wi ska. Wia do mo je dy nie, że za jej
epi de mię od po wie dzial ny jest pier wot niak
z gru py lę gniow ców (Apha no my ce sa sta ci),
uwa ża ny jesz cze nie daw no za grzy ba, któ -
ry osa dza się na pan ce rzu i wra sta do środ -
ka or ga ni zmu po wo du jąc je go za tru cie
neu ro tok sy na mi, de struk cję i szyb ką śmierć.
Ob ja wa mi cho ro by są: ak tyw ność dzien na,

czę ścio wy pa ra liż, od rzu ca nie od nó ży czy
wy cho dze nie na ląd.

Gi ną ce ra ki szla chet ne, bo to one są
głów ny mi bo ha te ra mi te go ar ty ku łu, do ży -
wa ją 25 lat i są naj więk szy mi ro dzi my mi
przed sta wi cie la mi sko ru pia ków (osią ga ły
ma sę 200-300 g, nie któ re prze ka zy mó wią
na wet o ki lo gra mo wych osob ni kach!). Za -
nim do szło do opi sa nych pa rę zdań wcze -
śniej zda rzeń, wy stę po wał po spo li cie i

bar dzo licz nie w za sa dzie we wszyst kich
ro dza jach cie ków wod nych (stru mie niach,
rze kach, sta ro rze czach, sta wach i je zio -
rach). Trud no to so bie dzi siaj wy obra zić,
ale by ło tak jesz cze sto lat te mu. Obec nie
jest ga tun kiem skraj nie za gro żo nym wy gi -
nię ciem, ob ję tym ochro ną ga tun ko wą i nie -
zwy kle rzad ko spo ty ka nym.

Ra ki peł nią nie zwy kle wa żną funk cję w
eko sys te mach wod nych. Są tzw. czy ści cie -

Rak pręgowaty
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la mi wód, czy li ży wią się nie mal wszyst -
kim, co znaj dą na dnie. W związ ku z tym,
że że ru jąc po ru sza ją się do syć wol no, ich
po karm sta no wią or ga ni zmy jesz cze wol -
niej sze (głów nie śli ma ki, lar wy owa dów,
nie któ re ro śli ny). Praw dzi wym przy sma -
kiem są jed nak nie ru cho me, mar twe ry by.
Zde cy do wa nie spraw niej i szyb ciej ra ki po -
ru sza ją się pły wa jąc, ro bią to głów nie pod -
czas uciecz ki. Pły wa ją do ty łu za gar nia jąc
wo dę „pan cer ną płe twą”(tel so nem) na koń -
cu od wło ka i ro bią kil ku - lub kil ku na sto me -
tro we pod wod ne su sy. Pro wa dzą noc ny
tryb ży cia – dzień spę dza ją za zwy czaj w
wy grze ba nych w dnie no rach, szcze li nach
pod ka mie nia mi i za to pio ny mi kło da mi. Mi -
mo groź ne go wy glą du i po tę żnych szczy -
piec, jest to stwo rze nie nie zwy kle ła god ne i
pło chli we, jed nak po zba wio ne mo żli wo ści
uciecz ki mo że do tkli wie uszczyp nąć .W
świa do mo ści spo łecz nej utrwa li ło się sko -
ja rze nie, że ra ki wy stę pu ją tyl ko w czy stej
wo dzie. Ma to za sto so wa nie do ro dzi mych
ga tun ków, któ re fak tycz nie są wskaź ni ka mi
czy sto ści wód i wy stę pu ją wy łącz nie w tych
akwe nach, w któ rych nie tyl ko wo da, ale
kom plek so wa ja kość ca łe go śro do wi ska jest
naj wy ższa. Ga tun ki in wa zyj ne zde cy do wa -

Rak pręgowaty
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nie le piej przy sto so wu ją się do po gar sza ją -
cych się wa run ków śro do wi ska i wy stę po -
wać mo gą rów nież w za nie czysz czo nych i
zeu tro fi zo wa nych zbior ni kach. Ozna cza to,
że obec ność ra ka prę go wa te go w zbior ni ku
nie mo że być in ter pre to wa na ja ko do wód
na je go czy stość i wy so ką ja kość.

Na uko we sza cun ki i ob ser wa cje wska zu -

ją, że bez pro wa dze nia czyn nej ochro ny
ga tu nek ra ka szla chet ne go za kil ka na ście lat
znik nie ze swo ich na tu ral nych sie dlisk w
na szym kra ju. W cią gu nie speł na stu lat z
pra wie 800 zna nych miejsc po ło wu zo sta ło
do dnia dzi siej sze go oko ło 30 na tu ral nych
sie dlisk. Przy czym za zna czyć trze ba, że
kon dy cja ist nie ją cych jesz cze po pu la cji jest

w więk szo ści bar dzo sła ba. Od wie lu lat na
Uni wer sy te cie Szcze ciń skim pro wa dzo ne
są ba da nia ma ją ce po wstrzy mać tę ka ta stro -
fal ną ten den cję. Ol brzy mie za słu gi w tej
dzie dzi nie ma pan dr hab. inż. Prze my sław
Śmie ta na – uzna ny na świe cie znaw ca ra -
ków, au tor wie lu pu bli ka cji na ich te mat. W
ostat nim cza sie do prac nad utrzy ma niem
ga tun ku przy łą czy ła się rów nież Fun da cja
Aqu arius. Wspól ny mi si ła mi, z kil ko ma za -
an ga żo wa ny mi oso ba mi, pro wa dzi my dzia -
ła nia re sty tu cyj ne na sta ran nie wy ty po-
wa nych sta no wi skach. Ma my na dzie ję, że
na sza pra ca przy słu ży się za cho wa niu na -
tu ral nej bio ró żno rod no ści eko sys te mów
wod nych w na szym kra ju. Chcie li by śmy
rów nież, za po śred nic twem mie sięcz ni ka
Nu ras.in fo, za pro sić Pań stwa do współ pra -
cy. Szcze gól nie za le ży nam na in for ma -
cjach o za ob ser wo wa nych osob ni kach
bądź zmia nach, ja kie za szły w akwe nach,
w któ rych nur ku je cie. Bar dzo po moc ne w
we ry fi ka cji in for ma cji bę dą zdję cia. Ma my
na dzie ję, że tą krót ką hi sto rią za in te re su je -
my Pań stwa wspól ną spra wą, ja ką jest ra to -
wa nie pod wod nej przy ro dy. Oso by
za in te re so wa ne współ pra cą, nie tyl ko w
związ ku z ra ka mi, ale ta kże w dzie dzi nie

Rak pręgowaty
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ogól nie ro zu mia nej ochro ny śro do wi ska
wod ne go, za pra sza my do kon tak tu z pre ze -
sem Fun da cji Aqu arius – na mia ry na stro nie
in ter ne to wej www.aqu arius -fo un da tion.org

Pod wzglę dem praw nym rak prę go wa ty
jest obec nie uzna ny za ga tu nek ob cy. Ozna -
cza to, że zgod nie z usta wą o ochro nie przy -
ro dy, za bro nio ne jest je go wpro wa dza nie do
śro do wi ska lub prze miesz cza nie. W związ -

ku z po wy ższym ka żdy schwy ta ny osob nik
po wi nien zo stać usu nię ty ze śro do wi ska. Jest
to o ty le skom pli ko wa ne, że mi mo da le kie -
go po kre wień stwa po mię dzy ra ka mi ro dzi -
my mi a ob cy mi (na le żą do ró żnych ro dzin),
są one do sie bie sto sun ko wo po dob ne i la -
iko wi trud no jest je od ró żnić. Dla te go po da -
my naj wa żniej sze ce chy cha rak te ry stycz ne
dla po szcze gól nych ga tun ków:

Co ka żdy mo że zro bić w tej spra wie:
– de zyn fe kuj sprzęt po uży ciu w zbior ni -

ku, w któ rym mo że wy stę po wać dżu ma ra -
cza;

– nie prze noś or ga ni zmów wod nych ze
zbior ni ka do zbior ni ka;

– nie wy pusz czaj or ga ni zmów ho do wa -
nych w akwa rium do wód otwar tych;

– nie in ge ruj w struk tu rę dna akwe nu, w
któ rym mo gą wy stę po wać ra ki szla chet ne;

– je śli masz ja kieś wąt pli wo ści, skon tak -
tuj się z Fun da cją Aqu arius – na pew no po -
sta ra my się po móc.

Ka żda in for ma cja o ra kach słod ko wod -
nych, któ ra po par ta jest wła sną ob ser wa cją,
ma dla nas istot ne zna cze nie, a jesz cze więk -
sze mo że mieć dla przy szło ści pol skich ra -
ków.

Ma rek Bud niak

fot. Prze my sław Śmie ta na

 
 Szczypce Głowotułów Odwłok Barwa 
Rak szlachetny Spód szczypiec 

barwy 
czerwonej 

Pancerz lekko 
chropowaty 

 Br�zowo 
brunatna 

Rak błotny Spód szczypiec 
barwy białawej 

Pancerz 
wyra�nie 
chropowaty 

Kolce na 
zako�czeniach 
bocznych 
segmentów 
odwłoka 

Oliwkowa 

Rak pr�gowaty Spód szczypiec 
barwy 
kremowej 

Pancerz 
stosunkowo 
gładki 

Wyra�ne pr�gi 
wi�niowej 
barwy na 
ka�dym 
segmencie 
odwłoka 

Br�zowo 
brunatna 

Rak sygnałowy Spód szczypiec 
barwy 
czerwonej 

Pancerz gładki  Br�zowo 
brunatna 

 
 
 
 
Co ka�dy mo�e zrobi� w tej sprawie: 

− dezynfekuj sprz�t po u�yciu w zbiorniku, w którym mo�e wyst�powa� d�uma racza; 
− nie przeno� organizmów wodnych ze zbiornika do zbiornika; 

− nie wypuszczaj organizmów hodowanych w akwarium do wód otwartych; 
− nie ingeruj w struktur� dna akwenu, w którym mog� wyst�powa� raki szlachetne; 
− je�li masz jakie� w�tpliwo�ci, skontaktuj si� z Fundacj� Aquarius – na pewno postaramy si� pomóc. 

Ka�da informacja o rakach słodkowodnych, która poparta jest własn� obserwacj�, ma dla nas istotne 
znaczenie, a jeszcze wi�ksze mo�e mie� dla przyszło�ci polskich raków. 
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Chcesz opisać wyjątkowe
nurkowanie?

Chcesz się podzielić ciekawymi
informacjami?
Napisz do nas

redakcja@nuras.info

mailto:redakcja@nuras.info
mailto:redakcja@nuras.info
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To ugh TG - 4 to już czwar ta od sło -
na naj bar dziej za awan so wa ne go mo -
de lu z ro dzi ny wo do od por nych
kom pak tów fir my Olym pus. Na prze -
strze ni trzech ostat nich lat pro du cent
pre zen to wał mo de le ró żnią ce się od
sie bie ma try ca mi oraz pa ra me tra mi
wy trzy ma ło ścio wy mi. 

Spe cy fi ka cje wszyst kich czte rech mo de li
mo że my po rów nać w ta be li, któ ra po ka zu -
je wy raź nie, że naj mniej zmian wpro wa -

dzo no w naj now szym pro duk cie. W TG -4
znaj dzie my bo wiem tę sa mą ma try cę i pro -
ce sor ob ra zo wy, co we wcze śniej szym mo -

Test aparatów podwodnych 2015

Olympus Tough TG-4
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de lu. Nie zmie nił się też obiek tyw, ekran
LCD, ani obu do wa. Je dy na ró żni ca do ty czy
do da nia mo żli wo ści za pi su zdjęć w for ma -
cie RAW oraz no we go try bu do zdjęć pod -
wod nych. Czy jesz cze coś się zmie ni ło w
naj now szym To ugh? Od po wie dzi po szu ka -
my w ni niej szym te ście.

Bu do wa i ja kość wy ko na nia
Pod wzglę dem bu do wy i ja ko ści wy ko -

na nia w za sa dzie nie wi dzi my ró żnic w sto -
sun ku do star sze go mo de lu. TG -4 mo że
po chwa lić się tym sa mym, do brze wy ko na -
nym kor pu sem, co je go po przed nik, a wy -
so kiej ja ko ści ma te ria ły i ich do bre
spa so wa nie spra wia ją, że pro dukt ro bi do -
bre wra że nie. Obu do wa nie jest co praw da
tak sztyw na, jak w przy pad ku AW130, jed -

nak i tak kon struk to rom Olym pu sa na le żą
się po chwa ły.

Układ przy ci sków po zo stał iden tycz ny
jak w mo de lu TG -3. Na gór nej ścian ce,
obok włącz ni ka i spu stu mi gaw ki, umiesz -
czo no dźwi gnię słu żą cą do zmia ny ogni -
sko wej. Z ty łu obu do wy, idąc od gó ry,
na po tka my na chro po wa tą wy pust kę po -
zwa la ją cą wy god nie oprzeć kciuk. Na niej
zlo ka li zo wa no przy cisk uru cha mia ją cy tryb
wi deo, a dzię ki te mu, iż jest on dość moc -
no wpusz czo ny w obu do wę, nie zda rzy ło
się nam ni gdy przy pad ko wo go na ci snąć.
Kie ru jąc się ni żej, znaj dzie my ko ło wy bo ru
try bów po zwa la ją ce usta wić na stę pu ją ce
opcje:

– Tryb au to ma tycz ny iAU TO,
– Tryb au to ma tycz ny P,
– Tryb prio ry te tu przy sło ny A,
– Tryb usta wień wła snych C1,
– Tryb usta wień wła snych C2,
– Tryb pod wod ny,
– Tryb Su per ma kro,
– Tryb sce ny SNC.
Wi dać więc, że za szły tu pew ne zmia ny

w sto sun ku do po przed ni ka. Na ko le nie ma
już ma ło uży tecz ne go try bu Pho to Sto ry ani
szyb kie go do stę pu do fil trów ar ty stycz nych.

W to miej sce po ja wi ła się opcja da ją ca
szyb ki do stęp do try bów pod wod nych, a ta -
kże do dat ko wy tryb usta wień wła snych. Z
pew no ścią jest to bar dzo roz sąd ne po su nię -
cie ze stro ny kon struk to rów. W te go ty pu
apa ra cie znacz nie czę ściej prze cież ko rzy -
sta my z try bów do zdjęć pod wod nych niż
z Pho to Sto ry, a do dat ko wy tryb usta wień
wła snych z pew no ścią też się przy da.

Da lej jest już iden tycz nie jak w star szym
mo de lu. Za raz przy wspo mnia nym ko le
znaj dzie my przy cisk IN FO, po zwa la ją cy
zmie niać in for ma cje wy świe tla ne na ekra -
nie, a po ni żej gu zik uru cha mia ją cy tryb
pod glą du zdjęć. Pod nim na tra fi my na wy -
bie rak kie run ko wy ota cza ją cy przy cisk OK,
da ją cy też szyb ki do stęp do usta wień kom -
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pen sa cji eks po zy cji, sa mo wy zwa la cza i try -
bu zdjęć se ryj nych, usta wień lam py bły sko -
wej. Li stę ma ni pu la to rów za my ka
znaj du ją cy się na sa mym do le przy cisk ME -
NU/Wi -FI kie ru ją cy nas do me nu głów ne -
go, a po dłu ższym przy trzy ma niu ak ty wu-
ją cy in ter fejs bez prze wo do wy.

Wzo rem po przed nich mo de li, na obu do -
wie TG -4 znaj dzie my dwie klap ki. Pierw sza
z nich kry je uni wer sal ne złą cze USB 2.0 Hi -
-spe ed / wyj ście au dio -wi deo (NTSC/PAL)
oraz wyj ście mi cro HDMI peł nią ce rów nież
funk cję wej ścia za si la cza AC (DC -IN). Pod
dru gą znaj dzie my na to miast aku mu la tor li -
to wo -jo no wy LI -92B o po jem no ści 1350
mAh oraz slot na kar tę pa mię ci ty pu
SD/SDHC/SDXC. W tym miej scu war to
wspo mnieć, że apa rat ob słu gu je kar ty Eye -
-Fi.

W te ście TG -3 na rze ka li śmy na nie zbyt
do pra co wa ne blo ka dy chro nią ce klap ki
przed przy pad ko wym otwar ciem. Nie ste ty
w no wym mo de lu kon struk cja ta po zo sta ła
bez zmian i na dal mu si my bo ry kać się z mi -
nia tu ro wy mi wskaź ni ka mi in for mu ją cy mi o
nie za blo ko wa niu kla pek. Sa me blo ka dy też

nie do koń ca wy wią zu ją się ze swo jej ro li,
gdyż przed jed nym z nur ko wań oka za ło się,
że klap ka otwo rzy ła się sa ma pod czas
wcho dze nia na łód kę i o ma ły włos nie za -
la li śmy apa ra tu.

Po dob nie jak we wcze śniej szym mo de lu
za cho wu je się rów nież szyb ka chro nią ca
ekran LCD. Jej sztyw ność w za sa dzie nie
ule gła zmia nie i po prze kro cze niu 10 me -
trów za czy na się ona ugi nać na ty le moc -
no, iż do ty ka po wierzch ni wy świe tla cza.

Na ko niec war to jesz cze wspo mnieć o
gwin cie sta ty wo wym, któ ry zo stał umiesz -
czo ny cen tral nie na dol nej ścian ce i po kry -
wa się z osią obiek ty wu.

Głębokość 12 metrów
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Eks plo ata cja
Pod czas na sze go te stu TG -4 nie stwa rzał

więk szych pro ble mów. Apa rat przez ca ły
czas dzia łał pra wi dło wo i nie uległ żad nej
awa rii. Nie ste ty o ma ło nie zgu bi li śmy pier -
ście nia oka la ją ce go obiek tyw, któ ry wy cze -
pił się pod czas pod ró ży ło dzią na jed no z

nur ko wań. Pod pier ście niem w trak cie nur -
ko wań lu bi też gro ma dzić się wo da i na wet
po prze płu ka niu apa ra tu w słod kiej wo dzie
zda rza się, iż znaj dzie my tam spo ro osa dów
z so li. Gdy na to miast apa ra tu nie opłu cze -
my, to licz ne osa dy po ja wią się też w za ka -
mar kach, któ rych spo ro znaj dzie my na

kor pu sie TG -4. Tak więc apa rat nie na le ży
do naj przy jaź niej szych pod wzglę dem
utrzy ma nia w czy sto ści.

Sło wa kry ty ki na le żą się też szyb ce chro -
nią cej ekran LCD. Oka za ła się ona bar dzo
po dat na na za ry so wa nia i pod ko niec te stu
na mo ni to rze zna leźć mo żna by ło licz ne
za dra pa nia i ska zy.

Na szczę ście po zo sta łe ele men ty obu do -
wy są bar dziej trwa łe i po za koń cze niu te -
stu nie od no to wa li śmy ubyt ków w na pi sach
na nie sio nych na przed niej ścian ce, czy w
pla sti kach, z któ rych wy ko na no kor pus.

Funk cje do dat ko we
Olym pus tra dy cyj nie nie za wiódł pod

wzglę dem ilo ści funk cji do dat ko wych, Do
dłu giej li sty, któ rą mógł po chwa lić się TG -3,
do szedł jesz cze za pis zdjęć w for ma cie
RAW. Przy dat ność te go roz wią za nia
zwłasz cza w fo to gra fii pod wod nej jest bez -
dy sku syj na. Ma jąc do dys po zy cji su ro we
pli ki mo że my w do star czo nym wraz z apa -
ra tem pro gra mie Olym pus Vie wer do wol -
nie usta wić ba lans bie li oraz kom pen sa cję
eks po zy cji na na szych fo to gra fiach. Tym sa -
mym eli mi nu je my wszel kie pro ble my zwią -
za nie z nie do sko na ło ścią al go ryt mów
wbu do wa nych w opro gra mo wa nie apa ra tu.
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Po ni żej przed sta wia my kil ka zdjęć za pi sa -
nych w for ma cie JPG oraz ich od po wied ni -
ki uzy ska ne po przez wy wo ła nie pli ków
RAW.

Apa rat wy po sa żo no ta kże w funk cjo nal -
ny in ter fejs Wi Fi po zwa la ją cy na zdal ne ste -
ro wa nie za po mo cą urzą dzeń mo bil nych, a
ta kże zgry wa nie zdjęć i udo stęp nia nie ich
w sie ci. Wszyst ko od by wa się za po mo cą
ła twej w ob słu dze apli ka cji Olym pus Ima ge
Sha re.

W TG -4 znaj dzie my też wszyst kie in ne
ga dże ty, w któ re wy po sa żo ny był je go po -

przed nik. Ma my więc do dys po zy cji zna ko -
mi ty i do kład ny głę bo ko ścio mierz oraz wy-
so ko ścio mierz. Pod czas nur ko wa nia nie tyl ko
po da je on bar dzo pre cy zyj nie na ja kiej głę -
bo ko ści ak tu al nie się znaj du je my, ale rów -
nież za pi su je te da ne do EXIF -a oraz ostrze ga
nas, gdy za nur ku je my zbyt głę bo ko.

W apa ra cie znaj dzie my też od bior nik
GPS, któ ry po zwa la na geo ta go wa nie zdjęć,
a ta kże re je stro wa nie prze by tej tra sy, któ rą
mo że my po tem wy świe tlić np. w Go ogle
Maps czy Olym pus Vie wer. Nie ste ty do pa -
mię ci TG -4 nie wgra no map, przez co zda -
ni je ste śmy na wy świe tla nie je dy nie
in for ma cji o na zwie miej sca, w któ rym ak -
tu al nie się znaj du je my. Na po cie chę po zo -
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sta je nam elek tro nicz ny kom pas, któ ry mo -
że my wy świe tlić na ekra nie ka dro wa nia,
lub na spe cjal nym ekra nie wraz z in for ma -
cją o wy so ko ści i współ rzęd nych geo gra -
ficz nych.

Te sto wa ny Olym pus ofe ru je rów nież tryb
HDR, któ ry po zwa la na wy ko ny wa nie zdjęć
o zwięk szo nej dy na mi ce to nal nej. Dzia ła

on bar dzo pro sto i ba zu je na szyb kiej se rii
kil ku zdjęć zro bio nych przy ró żnych pa ra -
me trach eks po zy cji. Ca ły pro ces ogra ni cza
się je dy nie do wci śnię cia spu stu mi gaw ki i
od cze ka nia kil ku se kund, któ re po trze bu je
opro gra mo wa nie apa ra tu na zło że nie fi nal -
ne go zdję cia. Uzy ska ne w ten spo sób efek -
ty są za do wa la ją ce – w ja snych i ciem nych

par tiach ka dru po ja wia się wię cej szcze gó -
łów, co ilu stru je po ni ższy przy kład.

Nie ste ty wciąż mu si my zma gać się z dość
ar cha icz nym try bem zdjęć pa no ra micz nych.
Po wy ko na niu pierw sze go ka dru i prze su nię -

Zdjęcie wykonane w trybie P

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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ciu apa ra tu, np. w pra wo, na wy świe tla czu
za zna cza ny jest punkt, do któ re go mu si my
wy rów nać ob raz. Choć do paso wy wa nie od -
by wa się już du żo ła twiej niż we wcze śniej -
szych mo de lach, to i tak wy go da te go try bu
po zo sta wia wie le do ży cze nia. Na do miar

złe go, po wy ko na niu trzech ujęć, apa rat
prze cho dzi do two rze nia wy ni ko wej pa no -
ra my, co zaj mu je kil ka dzie siąt se kund, a
efekt, de li kat nie mó wiąc, jest mi zer ny.

Na ko niec war to wspo mnieć o sze ro kiej
ga mie do dat ko wych ak ce so riów, ja kie pro -

du cent ofe ru je do TG -4. Znaj dzie my wśród
nich nie tyl ko obu do wę po zwa la ją cą nur -
ko wać z apa ra tem na głę bo ko ści 45 me -
trów, ale rów nież wszel kie go ro dza ju
kon wer te ry, gwint do fil trów, lam pę do ma -
kro fo to gra fii.
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----- R E K L A M A -----

Producent Olympus Olympus Olympus Olympus

Model Tough TG-1 Stylus Tough TG-2 Stylus Tough TG-3 Stylus Tough TG-4

Data premiery 2012-05-08 2013-01-08 2014-03-31 2015-04-13

Liczba pikseli 12 Mpix 12 Mpix 16 Mpix 16 Mpix

Dost�pne rozdzielczo�ci • 3968 x 2976

• 3968 x 2232 (16:9)

• 3264 x 2448

• 2560 x 1920

• 2048 x 1536

• 1600 x 1200

• 1280 x 960

• 640 x 480

• 3968 x 2976

• 3264 x 2448

• 2048 x 1536

• 640 x 480

• Dost�pne inne tryby z proporcjami 4:3, 3:2,

16:9 i 1:1

• 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2048 x 1536

• 640 x 480

• Dost�pne tak�e inne tryby o proporcjach:

4:3, 3:2, 16:9 i 1:1

• 4608 x 3456

• 3264 x 2448

• 2048 x 1536

• 640 x 480

• Dost�pne tak�e inne tryby o proporcjach:

4:3, 3:2, 16:9 i 1:1

PORÓWNANIE APARATÓW

REDAKCJA REKLAMA KONTAKT RSS

ZALOGUJ ZAREJESTRUJ

AKTUALNO�CI TESTY ARTYKUŁY APARATY OBIEKTYWY LORNETKI SŁOWNICZEK RANKINGI FAQ FORUM FOTOMISJE
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• 1920 x 1080 (16:9)

Rozdzielczo�� matrycy 1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 12.7 Mpix

1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 12.75 Mpix

1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 16.76 Mpix

1/2.3 cala, BSI CMOS, 4:3, całkowita liczba

pikseli: 16.8 Mpix

Procesor obrazu TruePic VI TruePic VI TruePic VII TruePic VII

Format zapisu • Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF, DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: QuickTime Motion JPEG

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF, DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: MOV (MPEG-4AVC/H.264)

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: JPEG (Exif 2.3, DCF, DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: MOV (MPEG-4AVC/H.264), szybkie

filmy AVI (Motion JPEG)

• D�wi�k: PCM stereo

• Zdj�cia: RAW, JPEG (Exif 2.3, DCF, DPOF)

Jako�� JPEG: Fine / Normal

• Filmy: MOV (MPEG-4AVC/H.264), szybkie

filmy AVI (Motion JPEG)

• D�wi�k: PCM stereo

Zakres ISO Auto, Wysokie Auto, 100, 200, 400, 800,

1600, 3200, 6400 ISO

Auto, Wysokie Auto, 100, 200, 400, 800,

1600, 3200, 6400 ISO

Auto, Wysokie Auto, 100, 200, 400, 800,

1600, 3200, 6400 ISO

Auto, Wysokie Auto, 100, 200, 400, 800,

1600, 3200, 6400 ISO

Migawka 1/4 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s,

1/4 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s,

1/4 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s,

1/4 - 1/2000 s,

Tryb Sceny nocne: <4 s,

Konstrukcja obiektywu Olympus zoom

9 elementów w 7 grupach (w tym 4 elementy

asferyczne, 2 element ED)

�rednica filtra 40.5 mm,

opcjonalny adapter CLA-T01 do mocowania

konwerterów

Olympus zoom

9 elementów w 7 grupach (w tym 4 elementy

asferyczne, 2 element ED)

�rednica filtra 40.5 mm,

opcjonalny adapter CLA-T01 do mocowania

konwerterów

Olympus zoom

9 elementów w 7 grupach (w tym 4 elementy

asferyczne)

Olympus zoom

9 elementów w 7 grupach (w tym 4 elementy

asferyczne)

Ogniskowa obiektywu 4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 25 - 100 mm)

4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 25 - 100 mm)

4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 25 - 100 mm)

4.5 - 18.0 mm

(ekwiwalent małoobrazkowy 25 - 100 mm)

�wiatłosiła: f/2.0 - 4.9 f/2.0 - 4.9 f/2.0 - 4.9 f/2.0 - 4.9

Zoom optyczny 4x 4x 4x 4x

Zoom cyfrowy 4x 4x 4x 4x

Stabilizacja obrazu Tak Tak Tak Tak
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Zapis wideo • 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 640 x 480 pix (VGA)

• 320 x 240 pix (QVGA)

max. rozmiar pliku 4 GB

Stabilizacja obrazu filmowego Multi-motion

Movie IS

• 1920 x 1080 (Full HD 1080/30p lub

1080/60i)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 640 x 480 pix (VGA)

• 320 x 240 pix (QVGA)

max. rozmiar pliku 4 GB

Stabilizacja obrazu filmowego Multi-motion

Movie IS

Tryby szybkich filmów:

• 640 x 480 pix (VGA) z szybko�ci� 120 kl./s

do 20 s

• 320 x 240 pix (QVGA) z szybko�ci� 240 kl./s

do 20 s

• 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 640 x 480 pix (VGA)

max. rozmiar pliku 4 GB

Stabilizacja obrazu filmowego Multi-motion

Movie IS

Tryby szybkich filmów:

• 640 x 480 pix (VGA) z szybko�ci� 120 kl./s

do 20 s

• 320 x 240 pix (QVGA) z szybko�ci� 240 kl./s

do 20 s

• 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

• 1280 x 720 (HD 720p),

w trybie Full HD i HD czas nagrania

ograniczony do 29 min.

• 640 x 480 pix (VGA)

max. rozmiar pliku 4 GB

Stabilizacja obrazu filmowego Multi-motion

Movie IS

Tryby szybkich filmów:

• 640 x 480 pix (VGA) z szybko�ci� 120 kl./s

do 20 s

• 320 x 240 pix (QVGA) z szybko�ci� 240 kl./s

do 20 s

Ogniskowanie Autofocus TTL iESP z detekcj� kontrastu,

•  Tryby pól AF: Wielopunktowy iESP,

Wykrywanie twarzy, Punktowy, �ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Makro, Super

makro

• Zaawansowany tryb wykrywania twarzy

• Wykrywanie zwierz�t

• Wspomaganie AF - wbudowana dioda

Autofocus TTL iESP z detekcj� kontrastu,

•  Tryby pól AF: Wielopunktowy iESP,

Wykrywanie twarzy, Punktowy, �ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Super makro

• Zaawansowany tryb wykrywania twarzy

• Wykrywanie zwierz�t

• Wspomaganie AF - wbudowana dioda

Autofocus TTL iESP z detekcj� kontrastu,

•  Tryby pól AF: Wielopunktowy iESP,

Wykrywanie twarzy, Punktowy, �ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Super makro

• Zaawansowany tryb wykrywania twarzy

• Wspomaganie AF - wbudowana dioda

Autofocus TTL iESP z detekcj� kontrastu,

•  Tryby pól AF: Wielopunktowy iESP,

Wykrywanie twarzy, Punktowy, �ledzenie AF

• Tryby AF: Standardowy, Super makro

• Zaawansowany tryb wykrywania twarzy

• Wspomaganie AF - wbudowana dioda

Pomiar �wiatła iESP,

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)

• punktowy

iESP,

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)

• punktowy

iESP,

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)

• punktowy

iESP,

Tryby pomiaru:

• matrycowy (ESP)

• punktowy

Ostro�� od • Tryb Standardowy (szeroki k�t): od 60 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (tele): od 60 cm do

niesko�czono�ci

• Tryb Makro (szeroki k�t): od 15 cm do

• Tryb Standardowy (szeroki k�t): od 10 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (tele): od 10 cm do

niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 1 cm

• Tryb Standardowy (szeroki k�t): od 10 cm

do niesko�czono�ci

• Tryb Standardowy (tele): od 10 cm do

niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 1 cm

• Tryb Standardowy: od 10 cm do

niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 1 cm
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niesko�czono�ci

• Tryb Makro (tele): od 1 m do

niesko�czono�ci

• Tryb Super makro: od 1 cm

Balans bieli Auto, Sło�ce, Chmury, 	arówka, �wiatło

jarzeniowe, Pod wod�

• Ustawienie własne wg wzorca

Auto, Sło�ce, Chmury, 	arówka, �wiatło

jarzeniowe, Pod wod�

• Ustawienie własne wg wzorca

Auto, Sło�ce, Chmury, 	arówka, �wiatło

jarzeniowe, Pod wod�

• Ustawienie własne wg wzorca

Auto, One-touch, Sło�ce, Chmury, 	arówka,

�wiatło jarzeniowe, Pod wod�

• Ustawienie własne wg wzorca

Kompensacja ekspozycji Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co 1/3 EV

• Funkcja kompensacji cienia

Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co 1/3 EV Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co 1/3 EV Kompensacja: +/- 2 EV w kroku co 1/3 EV

Programy i-Auto, Program automatyki, Tryb słabego

o�wietlenia, Magiczne filtry, Super Sport,

U�ytkownika 1, U�ytkownika 2, Filmowanie

• Programy tematyczne: Portret, Upi�kszanie,

Krajobraz, Sceny nocne, Sceny nocne i

portret, W pomieszczeniach, Przy �wiecach,

Autoportret, Zachód sło�ca, Sztuczne ognie,

Potrawy, Dokumenty, Pla�a i �nieg, Zdj�cia

podwodne, Szerokok�tne podwodne 1,

Szerokok�tne podwodne 2, Podwodne

makro, Zwierzaki (kot), Zwierzaki (pies),

�nieg, Panorama, 3D, HDR do zdj�� pod

�wiatło

• Filtry cyfrowe: Pop Art, Fotografia

otworkowa, Rybie oko, Szkic, Zmi�kczona

ostro��, Iskrz�ce odblaski, Punk, Akwarela,

Odbicie, Miniatura, Rozdrobnienie,

Dramatyczny

i-Auto, Program automatyki, Super Makro,

Magiczne filtry, Panorama, U�ytkownika 1,

U�ytkownika 2, Filmowanie

• Programy tematyczne: Portret, Upi�kszanie,

Krajobraz, Z r�ki przy gwie�dzistym niebie,

Sceny nocne, Sceny nocne i portret, Sport,

W pomieszczeniach, Autoportret, Zachód

sło�ca, Sztuczne ognie, Potrawy, Dokumenty,

Pla�a i �nieg, Zdj�cia podwodne,

Szerokok�tne podwodne 1, Szerokok�tne

podwodne 2, Podwodne makro, Zwierzaki

(kot), Zwierzaki (pies), �nieg, Panorama,

HDR do zdj�� pod �wiatło

• Filtry cyfrowe: Pop Art, Fotografia

otworkowa, Rybie oko, Zmi�kczona ostro��,

Migotanie (tylko zdj�cia), Punk, Akwarela,

Odbicie, Miniatura, Fragmentacja (tylko

zdj�cia), Dramatyzm sceny

i-Auto, Program automatyki, Super Makro,

Magiczne filtry, Panorama, U�ytkownika 1,

Filmowanie, Foto ksi��ka

• Programy tematyczne: Portret, Upi�kszanie,

Krajobraz, Zdj�cia z interwałem, Z r�ki przy

gwie�dzistym niebie, Sceny nocne, Sceny

nocne i portret, Sport, W pomieszczeniach,

Autoportret, Zachód sło�ca, Sztuczne ognie,

Potrawy, Dokumenty, Pla�a i �nieg, Zdj�cia

podwodne, Szerokok�tne podwodne 1,

Szerokok�tne podwodne 2, Podwodne

makro, �nieg, Panorama, HDR do zdj�� pod

�wiatło

• Filtry cyfrowe: 7 rodzajów

i-Auto, Program automatyki, Panorama

• Programy tematyczne: Portret, ePortret, ,

Krajobraz, Zdj�cia z interwałem, Z r�ki przy

gwie�dzistym niebie, Sceny nocne, Sceny

nocne i portret, Sport, W pomieszczeniach,

Autoportret, Zachód sło�ca, Sztuczne ognie,

Potrawy, Dokumenty, Pla�a i �nieg, �nieg,

HDR do zdj�� pod �wiatło, Zdj�cia

podwodne, Szerokok�tne podwodne 1,

Szerokok�tne podwodne 2, Podwodne

makro, Podwodne HDR, Mikroskop, Focus

Stacking, Focus BKT

Zdj�cia seryjne • Z szybko�ci� 60 lub 15 kl./s do 100 zdj�� (z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 3 MPix)

• Z szybko�ci� 5 kl./s do 25 zdj�� (z pełn�

rozdzielczo�ci�)

• Z szybko�ci� 15 kl./s do 60 zdj�� (z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 3 MPix)

• Z szybko�ci� 5 kl./s do 25 zdj�� (z pełn�

rozdzielczo�ci�)

• Z szybko�ci� 60 lub 15 kl./s do 100 zdj�� (z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 3 MPix)

• Z szybko�ci� 5 kl./s do 25 zdj�� (z pełn�

rozdzielczo�ci�)

• Z szybko�ci� 60 lub 15 kl./s do 100 zdj�� (z

rozdzielczo�ci� ograniczon� do 3 MPix)

• Z szybko�ci� 5 kl./s do 100 zdj�� (z pełn�

rozdzielczo�ci�)
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• Zdj�cia z interwałem, • Zdj�cia z interwałem,

Lampa błyskowa Tryby pracy: AUTO, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk dopełniaj�cy,

Wył�czenie lampy błyskowej (Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO 800): 0.15-5.6 m

(szeroki k�t), 0.1-2.2 m (tele)

Tryby pracy: AUTO, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk dopełniaj�cy,

Wył�czenie lampy błyskowej (Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO Auto): 0.2-7.9 m (szeroki

k�t), 0.1-3.1 m (tele)

Tryby pracy: AUTO, Redukcja efektu

czerwonych oczu, Błysk dopełniaj�cy,

Wył�czenie lampy błyskowej (Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO 1600): 0.2-7.9 m

(szeroki k�t), 0.1-3.1 m (tele)

Liczba przewodnia: 4.6, Tryby pracy: AUTO,

Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk

dopełniaj�cy, Wył�czenie lampy błyskowej

(Brak błysku)

• Zakres błysku (ISO 1600): 0.2-7.9 m

(szeroki k�t), 0.2-3.1 m (tele)

Zł�cze hot-shoe Nie Nie Nie Nie

Wyjscie statywowe Tak Tak Tak Tak

Samowyzwalacz 2 lub 12 s, automatycznie w trybie Zwierzaki 2 lub 12 s, automatycznie w trybie Zwierzaki 2 lub 12 s, u�ytkownika 2 lub 12 s, u�ytkownika

Karta pami�ci Pami�� wbudowana: 7.9 MB

• Karty pami�ci Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

(nie jest obsługiwana klasa szybko�ci UHS)

Obsługa kart pami�ci Eye-Fi

Pami�� wbudowana: 22 MB

• Karty pami�ci Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

Obsługa kart pami�ci Eye-Fi

Pami�� wbudowana: 36 MB

• Karty pami�ci Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

Obsługa kart pami�ci Eye-Fi, UHS I

Pami�� wbudowana: 55 MB

• Karty pami�ci Secure Digital (SD/SDHC

/SDXC)

Obsługa kart pami�ci Eye-Fi, UHS I

LCD stały, 3.0 calowy, kolorowy OLED, 610.000

punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

stały, 3.0 calowy, kolorowy OLED, 610.000

punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

stały, 3.0 calowy, kolorowy LCD, 460.000

punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

Stały, 3.0 calowy, kolorowy LCD, 460.000

punktów

Jasno�� regulowana w 5 poziomach

Wizjer brak brak brak brak

Komunikacja i zł�cza Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed /

wyj�cie audio-wideo (NTSC/PAL), wyj�cie

micro HDMI (typu D), wej�cie zasilacza AC

(DC-IN).

• Wbudowany odbiornik GPS

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed /

wyj�cie audio-wideo (NTSC/PAL), wyj�cie

micro HDMI (typu D), wej�cie zasilacza AC

(DC-IN).

• Wbudowany odbiornik GPS

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed,

wyj�cie micro HDMI (typu D), wej�cie

zasilacza AC (DC-IN).

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge), PIM III

• Wbudowany odbiornik GPS

• Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej

Wi-Fi

Uniwersalne zł�cze USB 2.0 Hi-speed,

wyj�cie micro HDMI (typu D), wej�cie

zasilacza AC (DC-IN).

• obsługa wydruku bezpo�redniego

(PictBridge), PIM III

• Wbudowany odbiornik GPS

• Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej

Wi-Fi
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Zasilanie Akumulator litowo-jonowy LI-90B

• Ładowanie akumulatora poprzez USB

Akumulator litowo-jonowy LI-50B (3.7V,

pojemno�� 925 mAh)

• Ładowanie akumulatora poprzez USB

Akumulator litowo-jonowy LI-92B (pojemno��

1350 mAh)

• Ładowanie akumulatora poprzez USB

Akumulator litowo-jonowy LI-92B (pojemno��

1350 mAh)

• Ładowanie akumulatora poprzez USB

Akcesoria Akumulator litowo-jonowy LI-90B,

Oprogramowanie [ib]

Akumulator litowo-jonowy LI-90B Akumulator litowo-jonowy LI-92B, adapter AC

F-2AC, kabel USB, pasek, instrukcja,

CD-ROM z oprogramowaniem Olympus

Viewer 3, pier�cie� obiektywu (dodatkowy

kolor)

Akumulator litowo-jonowy LI-92B, adapter AC

F-2AC, kabel USB, pasek, instrukcja,

CD-ROM z oprogramowaniem

Waga 230 g (z akumulatorem i kart� pami�ci) 230 g (z akumulatorem i kart� pami�ci) 247 g (z akumulatorem i kart� pami�ci) 247 g (z akumulatorem i kart� pami�ci)

Wymiary 111.5 x 66.5 x 29.1 mm 111.5 x 66.5 x 29.1 mm 111.5 x 65.9 x 31.2 mm 111.5 x 65.9 x 31.2 mm

Dodatkowe informacje Dost�pne w kolorze srebrnym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do 12 m

gł�boko�ci (standard IEC 529IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2 m

(standard MIL),

Odporno�� ma mróz do temperatury -10 st. C

(testy Olympus),

Odporno�� na zgniatanie ci��arem do 100 kg

(standard IEC 529IPX6),

Odporno�� na kurz,

Odporno�� na zarysowania,

Notatki głosowe do 4s,

Tap mode - sterowanie aparatem poprzez

stukni�cie,

Cyfrowa redukcja szumu, winietowania i

dystorsji,

Wbudowany manometr,

Funkcja elektronicznego kompasu,

Funkcja nanoszenia daty

Pod�wietlanie za pomoc� diody LED.

Dost�pny w kolorze czarnym i czerwonym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do 15 m

gł�boko�ci (standard IEC 529IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2 m

(standard MIL),

Odporno�� ma mróz do temperatury -10 st. C

(testy Olympus),

Odporno�� na zgniatanie ci��arem do 100 kg

(standard IEC 529IPX6),

Odporno�� na kurz,

Odporno�� na zarysowania,

Notatki głosowe do 4s,

Tap mode - sterowanie aparatem poprzez

stukni�cie,

Cyfrowa redukcja szumu, winietowania i

dystorsji,

Wbudowany manometr,

Funkcja elektronicznego kompasu,

Funkcja nanoszenia daty

Pod�wietlanie za pomoc� diody LED.

Dost�pny w kolorze czarnym i czerwonym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do 15 m

gł�boko�ci (standard IEC 529IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2.1 m

(standard MIL),

Odporno�� ma mróz do temperatury -10 st. C

(testy Olympus),

Odporno�� na zgniatanie ci��arem do 100 kg

(standard IEC 529IPX6),

Odporno�� na kurz,

Odporno�� na zarysowania,

Notatki głosowe do 4s,

Tap mode - sterowanie aparatem poprzez

stukni�cie,

Cyfrowa redukcja szumu, winietowania i

dystorsji,

Wbudowany manometr,

Funkcja elektronicznego kompasu,

Funkcja nanoszenia daty

Pod�wietlanie za pomoc� diody LED.

Dost�pny w kolorze czarnym i czerwonym.

Wodoodporno�� przy zanurzeniu do 15 m

gł�boko�ci (standard IEC 529IPX8),

Odporno�� na upadek z wysoko�ci 2.1 m

(standard MIL),

Odporno�� ma mróz do temperatury -10 st. C

(testy Olympus),

Odporno�� na zgniatanie ci��arem do 100 kg

(standard IEC 529IPX6),

Odporno�� na kurz,

Odporno�� na zarysowania,

Notatki głosowe do 4s,

Tap mode - sterowanie aparatem poprzez

stukni�cie,

Cyfrowa redukcja szumu, winietowania i

dystorsji,

Wbudowany manometr,

Funkcja elektronicznego kompasu,

Funkcja nanoszenia daty

Pod�wietlanie za pomoc� diody LED.
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Użyt ko wa nie pod wo dą
Choć apa rat mo że po chwa lić się tym sa -

mym kor pu sem i ukła dem przy ci sków, co
star szy mo del, to jed nak kil ka no wych de ta -
li spra wia, iż je go użyt ko wa nie pod wo dą
jest przy jem niej sze. Przede wszyst kim na -
le ży po chwa lić kon struk to rów za zmia nę

opcji do stęp nych na ko le wy bo ru try bów.
Dzię ki te mu ma my bar dzo szyb ki i wy god -
ny do stęp do try bów pod wod nych, a dzię ki
dwóm ze sta wom usta wień wła snych bez
pro ble mów mo że my do sto so wać apa rat do
wła snych po trzeb.

Er go no mia nie ule gła zmia nie, dzię ki

cze mu kor pus trzy ma się bar dzo do brze, co
uła twia nie wiel ki uchwyt i wy pust ka na
kciuk. Do dat ko wo użyt kow ni cy mo gą cie -
szyć się do łą czo nym w ze sta wie wy god nym
pa skiem na nad gar stek.

Za sto so wa ny w no wym mo de lu ekran
LCD jest mo ni to rem zna nym ze star sze go
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mo de lu, więc w sil nym słoń cu spi su je się
on bar dzo do brze. Jed nak znów po zo sta je
pe wien nie do syt, gdyż je go roz dziel czość
wy no si 460 tys. punk tów, co w po rów na niu
do 921 tys. ofe ro wa nych przez Ni ko na nie
jest po wo dem do du my.

Ma ła zmia na na stą pi ła w ofe ro wa nych
przez apa rat try bach do fo to gra fii pod wod -
nej. W TG -4 znaj dzie my już nie czte ry, a
pięć opcji:

– tryb „Zdję cie” do wy ko ny wa nia zdjęć
na pla ży lub ba se nie;

– tryb Sze ro ki kąt 1, w któ rym apa rat wy -
mu sza błysk lam py bły sko wej;

– tryb Sze ro ki kąt 2, któ ry nie po zwa la na
zmia nę ogni sko wej;

– tryb Ma kro, któ ry au to ma tycz nie usta -
wia ogni sko wą na 140 mm;

– tryb HDR, któ ry two rzy zdję cie z opty -
mal ną ja sno ścią po przez po łą cze nie se rii
zdjęć.

No wo ścią jest więc pod wod ny tryb HDR,
któ ry dzia ła ana lo gicz nie jak tryb HDR do
wy ko ny wa nia zdjęć na po wierzch ni. Efekt
je go dzia ła nia ilu stru je przy kład obok.

Wi dać wy raź nie, że za sto so wa nie try bu
HDR po zwo li ło roz ja śnić za ciem nio ne miej -
sca, przy jed no cze snym za cho wa niu szcze gó -

Zdjęcie wykonane w trybie Szeroki kąt 1

Zdjęcie wykonane w trybie HDR
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łów w ja snych czę ściach ka dru. Co cie ka we,
pod czas wie lo krot nej eks po zy cji apa rat po ra -
dził so bie bar dzo do brze z za re je stro wa niem
prze pły wa ją cych ryb. W związ ku z po wy -
ższym no wy tryb mo żna uznać za uży tecz ny.
Z pew no ścią spraw dzi się on pod czas ujęć
wy ko ny wa nych w stro nę ta fli wo dy.

Nie ste ty nie mo że my te go sa me go po -
wie dzieć o po zo sta łych try bach pod wod -
nych, gdzie apa rat wy mu sza nam błysk
lam py bły sko wej lub blo ku je ogni sko wą na
okre ślo nej war to ści. O tym, dla cze go wy -
mu sza nie bły sku fle sza pod wo dą nie jest
wska za ne, pi sa li śmy już wie lo krot nie. Ale
dla przy po mnie nia pre zen tu je my dwa po -
ni ższe zdję cia (z lam pą i bez lam py), gdzie
ewi dent nie wi dać, jak świa tło bły sko we po -
tra fi po psuć uję cie, pod świe tla jąc za nie -
czysz cze nia uno szą ce się w wo dzie.

W re zul ta cie w więk szo ści nur ko wań
mu si my po sił ko wać się do stęp ny mi na ko le
na staw try ba mi C1 i C2, gdzie mo że my za -
pi sać wła sne usta wie nia. Przed wej ściem
do wo dy war to je od po wied nio skon fi gu ro -
wać. Na szym zda niem naj le piej jest przy pi -
sać so bie tam tryb SZE RO KI KĄT 1 z
wy łą czo ną lam pą bły sko wą i włą czo nym
punk to wym au to fo ku sem. Dzię ki te mu ma -

my peł ną kon tro lę nad punk tem usta wia nia
ostro ści i nie re je stru je my na zdję ciu bły sku
fle sza od bi te go od za nie czysz czeń uno szą -
cych się w wo dzie.

Gdy po wy nu rze niu z wo dy zda rzy nam
się wy ko nać zdję cie w try bie zdjęć pod -

wod nych, to mu si my li czyć się z fak tem, że
na fo to gra fii po ja wi się de li kat ny ró żo wa wy
za farb, a zdję cie bę dzie lek ko nie do świe tlo -
ne. Dla te go w ta kiej sy tu acji le piej szyb ko
prze łą czyć się w tryb P, co umo żli wia ko ło
wy bo ru try bów.

Układ me nu głów ne go oraz me nu pod -
ręcz ne go jest iden tycz ny jak w po przed nim
mo de lu. Ekran ka dro wa nia oraz me nu pod -
ręcz ne wy glą da ją do kład nie tak sa mo, jak
w star szych mo de lach, za tem oso by zna ją -
ce pro duk ty Olym pu sa nie bę dą za sko czo -
ne.

Nie do strze gli śmy też więk szych ró żnic
w szyb ko ści dzia ła nia TG -4 w sto sun ku do
po przed ni ka. Apa rat na dal pra cu je spraw -

Zdjęcie bez lampy błyskowej

Zdjęcie z lampą błyskową

Zdjęcie na powierzchni wykonane w trybie
SZEROKI KĄT 1.
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nie, nie ma opóź nień przy za pi sy wa niu da -
nych na kar tę, a po ru sza nie się po me nu i
zmia na wszel kich opcji od by wa się na tych -
mia sto wo. Ta kże au to fo kus spi sy wał się bez
za rzu tu. W te ście TG -3 nie co na rze ka li śmy
na je go pra cę pod czas nur ko wań w je zio -
rze, jed nak w przy pad ku TG -4 nie do strze -
gli śmy żad nych pro ble mów. Trud no

oce nić, czy by ło to wy ni kiem do pra co wa -
nia opro gra mo wa nia, czy zde cy do wa nie
lep szych wa run ków pod wo dą (lep sza wi -
docz ność).

Apa rat ob słu gu je się bar dzo wy god nie
na wet w rę ka wi cach, a ko ło wy bo ru try bów
z pew no ścią uła twia fo to gra fo wa nie pod
wo dą. Trze ba jed nak uwa żać, by nie prze -
kro czyć do pusz czal nej głę bo ko ści za nu rze -
nia. Nie wie le po ni żej 15 me trów ci śnie nie
wo dy po tra fi za blo ko wać przy ci ski unie mo -
żli wia jąc wy ko ny wa nie zdjęć. W tej sy tu -
acji nie po ma ga wy łą cze nie i po now ne
włą cze nie apa ra tu i je dy ne co mo że my zro -
bić, by przy wró cić mu funk cjo nal ność, to
zmniej sze nie głę bo ko ści do oko ło 8 me -
trów. Nie ste ty pod czas nur ko wa nia nie za -
wsze jest to mo żli we.

Ja kość zdjęć i fil mów pod wod nych

Olym pu sa TG -3 chwa li li śmy za ko lo ry -
sty kę zdjęć pod wod nych. W przy pad ku TG -
-4 prak tycz nie nic się w tym wzglę dzie nie
zmie ni ło. Apa rat na wet na 15 me trach jest
w sta nie za re je stro wać fo to gra fie bo ga te w
ko lo ry i po zba wio ne nie bie skiej do mi nan -
ty. Wy star czy tu taj przy po mnieć ta be lę po -
rów naw czą, któ rą pre zen to wa li śmy w
po przed nim roz dzia le.

Po ka zu je ona do bit nie, jak do brą pra cę
wy ko na li pro gra mi ści Olym pu sa. Je dy ne za -
strze że nia mo żna mieć do ró żo we go za far -
bu, któ ry po ja wia się cza sem pod czas
fo to gra fo wa nia na nie wiel kich głę bo ko -
ściach (przy kład po ni żej). Ele men ty znaj du -
ją ce się na pierw szym pla nie po tra fią mieć
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nie co za fał szo wa ną ko lo ry sty kę, co jest re -
zul ta tem zbyt sil ne go pod bi cia bar wy pur -
pu ro wej.

Na szczę ście są to przy pad ki spo ra dycz -
ne, tak więc mo żna uznać, iż pro gra mi stom
Olym pu sa uda ło się zna leźć bar dzo do bry
kom pro mis, któ ry po zwa la cie szyć się zdję -
cia mi o bar dzo do brej ko lo ry sty ce nie za le -
żnie od te go, czy nur ku je my kil ka, czy

kil ka na ście me trów pod wo dą.
W męt nych i zie lo nych wo dach ka szub -

skie go je zio ra Olym pus ra dzi so bie ta kże
przy zwo icie. Ko lo ry sty ka zdjęć jest wła ści -
wa i TG -4 mo żna sta wiać ja ko wzór pod
tym wzglę dem.

Bar dzo po do ba nam się ta kże od wzo ro -
wa nie szcze gó łów, któ re stoi na wy so kim
po zio mie i nie od bie ga od te go, czym mógł

po chwa lić się Ni kon AW130. Zdję cia ma ją
wła ści wy kon trast, jed nak cza sem wy da ją
się lek ko nie do świe tlo ne. Na szczę ście oso -
by ko rzy sta ją ce z for ma tu RAW nie bę dą
mia ły z tym pro ble mów, gdyż mo gą do ko -
nać ko rek ty w pro gra mie do wy wo ły wa nia
su ro wych pli ków.

W ma kro fo to gra fii TG -4 po zwa la uzy -
skać zna ko mi tą ska lę od wzo ro wa nia, pod
wa run kiem, że ko rzy sta my z pod wod ne go
try bu ma kro, bo w zwy kłym try bie pod wod -
nym efekt nie jest osza ła mia ją cy. Trze ba
jed nak pa mię tać, że w pod wod nym try bie
ma kro apa rat blo ku je ogni sko wą na dłu gim
koń cu, co mo że stwa rzać pro ble my pod -
czas ka dro wa nia w wo dzie i przy słab szym
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świe tle. Z te go też po wo du zbli że nia le piej
wy ko ny wa ło nam się Ni ko nem, gdyż po -
zwa lał on uzy skać po dob ną ska lę na krót -
szej ogni sko wej.

Wbu do wa na lam pa bły sko wa spra wu je
się bar dzo do brze, gdyż dzię ki umiesz cze -
niu jej bli sko obiek ty wu, wpro wa dza tyl ko
nie wiel kie wi nie to wa nie przy fo to gra fo wa -
niu z ma łej od le gło ści.

Olym pu sa TG -3 chwa li li śmy za od wzo -
ro wa nie szcze gó łów na fil mach pod wod -
nych. No wy mo del spi su je się pod tym
wzglę dem po dob nie, jed nak trze ba przy -
znać, że Ni kon AW130 po sta wił po przecz -
kę nie co wy żej, co po zwo li ło do strzec
nie do sko na ło ści w try bie wi deo Olym pu sa.
Wy da je się, że nie do sko na ło ści pra cy ko de -

ka de gra du ją tu taj nie co szcze gó ły. Tym
bar dziej to dzi wi, bo wiem pli ki z fil ma mi
re je stro wa ny mi przy po mo cy TG -4 są
znacz nie więk sze od tych z Ni ko na.

Po dob nie jak w przy pad ku zdjęć, rów -
nież i w fil mach re pro duk cja ko lo rów stoi

na bar dzo wy so kim po zio mie. Na wet na
głę bo ko ściach wy no szą cych kil ka na ście
me trów mo że my spo dzie wać się zna ko mi -
te go od wzo ro wa nia barw. Nie ste ty po now -
nie na po tka my pro ble my w sy tu acjach, gdy
w ka drze znaj du ją się ele men ty pły wa ją ce
bar dzo płyt ko pod po wierzch nią. Zda rza się
bo wiem, iż przy bie ra ją one pur pu ro wy za -
farb. Po dob nie jak w TG -3, ta kże i tu mu si -
my po na rze kać na czę sto po ja wia ją ce się w
try bie wi deo pro ble my z au to fo ku sem, a ta -
kże trosz kę zbyt ciem nie ob ra zy re je stro wa -
ne na głę bo ko ści kil ku na stu me trów. W
zie lo nych wo dach apa rat spi su je się bar dzo
do brze i o ile nie wy stą pią wspo mnia ne
pro ble my z AF, to mo że my cie szyć się fil -
ma mi o zna ko mi tej ko lo ry sty ce.

Pod su mo wa nie
Jak za wsze za cznie my od wy punk to wa -

nia za let i wad.
Za le ty:

– od por ność na na cisk 100 kg;
– szyb ki au to fo kus w try bie zdję cio wym;
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć pod wod nych wy -
ko ny wa nych na ma łych głę bo ko ściach;
– do bre od wzo ro wa nie de ta li na zdję ciach
pod wod nych;
– do bra ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny wa nych na

Maksymalna skala odwzorowania w trybie
MAKRO

Zdjęcie w trybie SZEROKI KĄT 1 bez lampy
błyskowej

Zdjęcie w trybie SZEROKI KĄT 1 z lampą
błyskową
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więk szych głę bo ko ściach;
– do bra ja kość i ko lo ry sty ka zdjęć wy ko ny -
wa nych w zie lo nych wo dach;
– do bra ko lo ry sty ka fil mów pod wod nych;
– funk cjo nal ny tryb HDR;
– pod wod ne zdję cia HDR;
– za pis zdjęć w for ma cie RAW;
– współ pra ca z kar ta mi Eye -Fi;
– wbu do wa ny głę bo ko ścio mierz/wy so ko -
ścio mierz;
– wbu do wa ny kom pas i la tar ka;
– wbu do wa ny od bior nik GPS;
– wbu do wa ny in ter fejs Wi Fi;
– mo żli wość zdal ne go za rzą dza nia apa ra -
tem;
– geo ta go wa nie zdjęć pod wod nych;
– ła twość i szyb kość ob słu gi pod wo dą;
– do bra ska la od wzo ro wa nia w try bie ma kro;
– lam pa bły sko wa uży tecz na w try bie ma kro;
– wy god na opa ska na nad gar stek;
– bo ga ty wy bór opcjo nal nych ak ce so riów
pod wod nych.

Wa dy:
– nie do świe tlo ne zdję cia i fil my re je stro wa -
ne na więk szych głę bo ko ściach;
– spo ra dycz ne pro ble my z ko lo ry sty ką na
zdję ciach wy ko ny wa nych na ma łych głę bo -

ko ściach;
– spo ra dycz ne pro ble my z ko lo ry sty ką na fil -
mach re je stro wa nych na ma łych głę bo ko -
ściach;
– ma ło uży tecz ne nie któ re try by pod wod ne;
– pro ble my z au to fo ku sem w try bie wi deo;
– zbyt mięk ka szyb ka chro nią ca ekran LCD;
– wy świe tlacz LCD mógł by mieć lep szą roz -
dziel czość;
– nie zbyt wy god ne w uży ciu klap ki chro nią -
ce złą cza i aku mu la tor;
– ekran LCD po dat ny na za ry so wa nia;
– trud ny w czysz cze niu;
– ma ło uży tecz ny tryb zdjęć pa no ra micz -
nych.

Olym pu sa TG -4 trud no uznać za pro dukt
re wo lu cyj ny. Jest to nie co udo sko na lo na
wer sja wcze śniej sze go mo de lu. No wy tryb
pod wod ny oraz za pis w for ma cie RAW
praw do po dob nie mo żna by wpro wa dzić do
TG -3 za po mo cą zwy kłej ak tu ali za cji firm -
wa re, a nie co zmo dy fi ko wa ne ko ło na staw
z dwo ma try ba mi wła sny mi to w za sa dzie
po wrót do roz wią za nia zna ne go z TG -2.
Czy za tem no wy Olym pus mo że my uznać
za od grze wa ny mo del? Zde cy do wa nie nie!
Jest to zna ko mi ty apa rat, któ ry za do wo li
wie lu mi ło śni ków fo to gra fii pod wod nej.

Wy ró żnia się nie zrów na ną ja ko ścią zdjęć
pod wod nych, za pis w for ma cie RAW do -
dat ko wo otwo rzył no we mo żli wo ści. Nie -
ste ty brak po pra wy pa ra me trów wy trzy-
ma ło ścio wych obu do wy w sto sun ku do po -
przed nie go mo de lu po zo sta wia jed nak nie -
do syt. Tym bar dziej, że kon ku ren cja od sko -
czy ła dość moc no w tym wzglę dzie, a ofe -
ro wa nie opcjo nal nej obu do wy wo dosz czel -
nej do 45 me trów to za le d wie sub sty tut.

Przy kła do we fil my

Ro bert Olech

http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_w/oly2.MOV
http://pliki.optyczne.pl/podwodne2015/filmy_w/oly1.MOV

