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Lokalizacja
Pojezierze  Mazurskie

Głębokość max.
głębokość max: 29m,
średnia głębokość m
wysokość n.p.m.: 136m
powierzchnia: 213ha,
długość: 2,2km 
szerokość:1,2 km
współrzędne 

Widoczność

Jezioro Narty (Świętajno) - najczystsze jezioro na Warmii i Mazurach z wodą o 
przejrzystości utrzymującej się przez całe lato na poziomie 5- 6 metrów 
widoczności i naturalnym światłem do głębokości 25~30 metrów.

Dojazd
Z Warszawy trasą gdańską do Nidzicy, tam skręcamy na Szczytno. 
Droga doprowadzi nas do samej miejscowości Narty i już widzimy południową 
stronę jeziora. Następnie po minięciu tablicy Warchały skręcamy za 
drogowskazem Brajniki 3km jesteśmy po ok. 300 m na miejscu.

Opis akwenu
Reklamowane jako najczystsze jezioro Mazur Południowych. charakteryzuje się 
bardzo dużą przeźroczystością wody przez cały rok, nawet w okresie letnim. 
Jezioro typu sielawowego.

Brzegi zróżnicowane, północno-zachodnie porośnięte lasem, pozostałe 
otoczone przez pola i łąki. Wzdłuż południowego brzegu biegnie szosa 
Szczytno-Nidzica. Od strony zachodniej droga z Warchałów do Brajnik, wzdłuż 
której pobudowano liczne obiekty rekreacyjne, pola namiotowe i parkingi.

Dno  jeziora Narty jest piaszczyste lub żwirowo-piaszczyste, bez większych 
nalotów mułu. Ławica przybrzeżna od strony zachodniej jest długa i opada 
powoli. 

Nurek może pod wodą spotkać:  szczupaki, okonie, miętusy, węgorze, płocie,
leszcze, karpie, wzdręgi i liny. Roślinność wodna jest rozwinięta w niewielkim 
stopniu, tylko niektóre partie jeziora porośnięte są oczeretami. Roślinność 
zanurzona występująca w litoralu jest słabo rozwinięta, występuje jedynie 
wzdłuż oczeretów i górek podwodnych.

Przygotowanie do nurkowania
Osoby nurkujące:

- Nurek Rescue Diver
- Nurek AOWD (60 nurkowań)
- Nurek AOWD (10 nurkowań)



Podczas  odprawy  przypomniane  zostały  znaki
nurkowe,  procedura  na  wypadek  zgubienia
partnera,  przypomniano  o  konieczności
kontrolowania ilości gazu. Ponieważ Woda była
bardzo  zimna  nurkowie  sprawdzili  dokładnie
swój  sprzęt  (jackety,  automaty,  system
balastowy,  latarki).  Nurkowanie  zaplanowane
zostało na głębokość nie głębszą niż 10 m i nie
dłużej niż 30 minut.

Po odprawie, ubraniu się w sprzęt zeszliśmy do
wody. Sprawdziliśmy nawzajem sprzęt, wszyscy pokazaliśmy znak OK. i rozpoczęliśmy zanurzanie.
Odległość między mną a kolegami wynosiła ok. 1,5 metra. Pod wodą okazało się że widoczność nie
jest najlepsza i wynosi ok. 2 m ponieważ bardzo łatwo wzbudzał się muł.   Podczas poruszania się na
głębokości  ok 6m, jeden z nurków zasygnalizował,  że odłączyła mu się rurka inflatora w suchym
skafandrze.  Pokazał  oderwany  element  rozkładając  ręce.  Zapytałem  czy  chce  się  wydostać  na
powierzchnie  używając  dostępnych gestów.  Potwierdzono,  lecz  podczas  zbliżania  się  do nurka z
uszkodzonym  sprzętem  ten  w  panice  wypluł  swój  automat,  szamocząc  się  i  sygnalizując  brak
powietrza. Podałem mu automat rezerwowy. Chwytając za przedramię napełniłem powoli jacket i
dokonaliśmy  wynurzenia.  Nurek  uspokoił  się,  więc  zarekomendowano  mu  ustnie  napełnić  jacket
dmuchając  w inflator.  Podczas  zdejmowania maski  u nurka zauważyłem niewielkie krwawienie z
nosa. Jako, że nurek był responsywny i opanowany, zarekomendowałem płynięcie do brzegu pod
moim nadzorem po powierzchni i opatrzenie krwawiącego nosa po wydostaniu się na brzeg.

Bezpośrednią  przyczyną  zdarzenia  była  panika  na  skutek  oderwania  się  rurki  inflatora  i  brak
możliwości  napompowania  jacketu.  Krwawienie  z  nosa  wywołane  było  niedrożnymi  kanałami
zatokowymi. 

Telefony alarmowe:

•   Szpital Powiatowy w Szczytnie : 89 623 21 36

•   Numer telefonu Mazurskiej Służby Ratowniczej : 87 425 30 77

•   Numer Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni:  +48 58 622 51 63

•   Ogólnopolski numer ratowniczy : 601 100 100;

•   Ogólnoeuropejski numer alarmowy : 112;

•   Europejski telefon alarmowy DAN : +39 0642 118 685

DAN Europe

24/h

+39 06 42118685

National Energencies Tel. 058 622 5163
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