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Opis nurkowania i miejsca nurkowego 
 
W listopadzie 2016 roku wzięłam udział w safari nurkowym na Malediwach. Pływaliśmy 
łodzią Voyager pomiędzy atolami, każdego dnia w innym miejscu. Malediwy są znane z 
bardzo dobrej przejrzystości wody i tak też było na naszym wyjeździe. 
 

            
 
Malediwy to archipelag wysp położony na Oceanie Indyjskim. Archipelag to ok. 1190 
wysepek, osadzonych na 26 atolach koralowych. Na Malediwach panuje klimat 
równikowy, bardzo wilgotny, średnia roczna temperatura to 27°C. 
 

                            
 



Plan wyjazdu był następujący. 
 
Rasdhoo Atoll: rekiny młoty, bujne rafy z gatunkami pelagicznymi 

North Ari Atoll: szare rekiny rafowe, młoty i nocne nurkowanie z mantami na Maaya 
Thila 

South Ari Atoll: manty i rekiny wielorybie 

South Male Atoll: rekiny rafowe, orlenie, nurkowanie na wraku Kuda Giri 

Vaavu Atoll: rekiny rafowe i ławice gatunków pelagicznych, kolacja na bezludnej wyspie 

North Male Atoll: pożegnanie z Malediwami na pięknych rafach 

 
Nurkowania odbywały się z drugiej mniejszej łodzi z miejscami dla sprzętu, sprężarką 
oraz zestawem tlenowym. Plan był ambitny, po 3 nurkowania dziennie, dodatkowo w 
jeden dzień odbyło się czwarte nurkowanie nocne. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób, 
większość ze stopniem co najmniej AOWD i wyżej. Grupa została podzielona na 3 
podgrupy wedle doświadczenia nurkowego, każdą z grup prowadził divemaster z 
miejscowego centrum nurkowego. Ja trafiłam do najmniej doświadczonej, w trakcie 
wyjazdu zaczęłam kurs AOWD i miałam do tej pory zalogowanych około 30 nurkowań. 
Kurs OWD zrobiłam w 2004 roku i miałam wieloletnią przerwę. Rok przed wyjazdem 
odbyłam 10 nurkowań w Indonezji. Oprócz maski, fajki i płetw, cały pozostały sprzęt 
nurkowy, w tym komputer wypożyczałam na łodzi. 
 
Ważne numery: 

 The DAN Diving Emergency Service (DES) Australia Hotline  
(funded by DAN) +61-8-8212 9242 (from outside Australia – English Only) 

 DAN Asia-Pacific Office  +61-3-9886 9166 (Business Hours) or +61-3-8508 9958 
(After Hours, collect if necessary). 

 Komory dekompresyjne znajdują się w resortach: Baros i Kuramathi.  
 Szpital znajduje się w Male, stolicy Malediwów, tel. 00960 333 5211   

 

 
Wypadek nurkowy 
 
Pierwszy dzień nurkowy odbył się zgodnie z planem i bez większych problemów. Każde 
nurkowanie było poprzedzane szczegółowym briefingiem, na którym omawiane było 
miejsce nurkowe, plan danego nurkowania i wszystkie zasady bezpieczeństwa. Moim 
partnerem nurkowym był instruktor prowadzący kurs AOWD. Podczas pierwszego 
nurkowania sprawdziliśmy wywarzenie oraz sprzęt. Z mojej perspektywy był to trudny 
dzień, bo choć nurkowania były raczej łatwe i w miejscach bez prądu oraz do 15 m to 
miałam problemy z utrzymaniem pływalności i wychodziłam z wody bardzo zmęczona. 
Drugiego dnia nurkowego zaplanowane były nurkowania rafowe. Pierwsze nurkowanie 
było dosyć głębokie, około 25 m. Odbyło się bez większych problemów, również 
zaczęłam o wiele lepiej panować nad pływalnością ale z wody wyszłam równie 
zmęczona co dnia poprzedniego. Pod koniec nurkowania w trakcie przystanku 
bezpieczeństwa komputer nurkowy zaczął sygnalizować low battery. Po wyjściu z wody 
zgłosiłam to dive masterowi, który zabrał komputer do wymiany baterii. 

http://www.danap.org/emergency/des_hotline.php


Przed drugim nurkowaniem tego dnia otrzymałam ponownie mój komputer nurkowy z 
wymienioną baterią. Nurkowanie rozpoczęło się według planu, zeszliśmy na ok. 20m, 
pływaliśmy obok rafy, z prądem, który w tym miejscu był o średnim natężeniu. W 
pewnym momencie spojrzałam na swój komputer nurkowy aby sprawdzić głębokość i 
zauważyłam, że się wyłączył i nie reagował na żadne przyciski. Po prostu wyłączył się. 
Jednocześnie zostałam metr z tyłu za moim partnerem nurkowym i lekko się 
zdenerwowałam. Przyśpieszyłam by podpłynąć do niego i zasygnalizować problem, 
jednak mi się to nie udało bo straciłam też pływalność i zaczęłam się szybko wynurzać.  
Dodatkowo pomyliłam na początku przyciski w inflatorze i dodałam powietrza do 
jacketu, zamiast upuścić co tylko przyśpieszyło wynurzanie. Po zorientowaniu się w 
pomyłce zaczęłam w końcu wypuszczać powietrze, jednocześnie powtarzając sobie w 
myślach, że muszę oddychać. Jednak było już za późno. Popatrzyłam w dół i 
zauważyłam, że tam też już zauważono moje zniknięcie, niemniej cała grupa była już 
kilkanaście metrów dalej bo płynęli w prądzie. Wynurzyłam się na powierzchnię, nie 
byłam w stanie zatrzymać się na przystanku bezpieczeństwa ani wypuścić bojki 
sygnalizacyjnej (istniała taka konieczność bo wokół było sporo łodzi). Na powierzchni 
zdecydowałam, że nie zanurzę się w poszukiwaniu partnera zgodnie z procedurą, którą 
pamiętałam z kursu OWD, ponieważ nie będę w stanie kontrolować głębokości ze 
względu na niedziałający komputer nurkowy. Nadmuchałam bojkę aby być widoczną na 
powierzchni i zasygnalizowałam łodzi, że chciałabym aby mnie podjęli z wody. Wokół 
było kilka łodzi i chwilę czekałam aż podejmie mnie właściwa łódź. Jakieś 10 minut po 
mnie na łodzi pojawiła się reszta grupy nurkowej. Mój stan był dobry, choć byłam 
zdenerwowana i lekko bolała mnie głowa. Po sprawdzeniu mojego stanu zdrowia 
popłynęliśmy do głównej łodzi, więcej tego dnia nie nurkowałam. Nie podano mi tlenu. 
Po nurkowaniu omówiliśmy co się stało i jaka powinna być reakcja oraz jak w 
przyszłości zachowywać się w takich przypadkach. 
 
Podsumowanie 
 
Przede wszystkim zrozumiałam, że nurkowanie jest sportem wysiłkowym i powinnam 
być w lepszej kondycji. Ponadto jeśli zamierzam częściej nurkować to powinnam 
posiadać swój sprzęt, który będę dobrze znała i serwisowała w autoryzowanym 
centrum. Uważam, też że nie powinnam robić dłuższych przerw w nurkowaniu, tak aby 
moje umiejętności nurkowe nie zanikały a rozwijały się. 
W przyszłości w powyższej sytuacji na wszelki wypadek podałabym tlen. Finalnie nie 
miałam żadnych objawów i dobrze się czułam a kolejne nurkowania w następne dni 
przebiegły bez żadnych problemów. 
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