
Miejsce Nurkowe 
Nazwa rafy: Egipt Sha'ab Ruhr Umm Gamar 

Lokalizacja: 7°21'55"N; 34°54'55"E 

Głębokość: 40 metrów 

Wizura: 30 metrów 

 

Rysunek 1 Lokalizacja rafy 

 

Opis miejsca nurkowania 

Shabruhr Umm Gamar jest usytuowany 1 kilometr na  południe od rafy Umm Gamar i jest 

wierzchołkiem podwodnej góry zanurzającej się od powierzchni. 



 

Rysunek 2 Nad powierzchnią wody 

Shaabruhr oznacza po prostu małą rafę. Głębokość rafy wynosi wynosić od 14 do 40 metrów. 

Rafa oferuje różnorodne nurkowania. Strona północna zapewnia bardzo przyjemne 

nurkowania w dryfie, od stromego zbocza po stromy klif bez dna. Nie zapomnij spojrzeć w 

błękit, nigdy nie wiesz, co zobaczysz. 

Po zachodniej stronie znajduje się ładna płytka ściana rafy, która spadnie do 15 metrów i 

ogród koralowy. Ściana ma wiele małych szczelin, w których światło słoneczne  tworzy 

piękne kolory odbijające się w rafie i wypełnione szklistymi rybami. Ogród koralowy to 

idealne miejsce, aby zobaczyć tuńczyka, makrele, karanksy i barakudy, jeśli spojrzysz w 

błękit. Na ścianie bawią się w chowanego w scorpionfish-e, stonefish-e lub crocodile fish-e. 

Czasami obok przepływają eagle rays.
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Wrak 

Na południowo-wschodnim kierunku zbocza leży rozrzucony wrak małej egipskiej łodzi 

patrolowej na głębokości około 30 metrów. Wrak spada dalej w dół zbocza.  

                                                           
1 https://www.funflydivers.com/dive-sites/shabruhr-umm-gamar/ 

 



 

Rysunek 3 Lokalizacja wraku
2
 

Łódź patrolowa zatonęła uderzając w rafę podczas pościgu przemytników narkotyków. Nikt 

nie zginął. 

 

Rysunek 4 Plan sytuacyjny wraku 
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 https://redsea-diving.com/hurghada-local-dive-site/ 



 

Rysunek 5 Silniki
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Rysunek 6 Dziub statku
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https://www.deepblu.com/planet/divespot/Umm%20Gamar/EG/59f01fcc6dddf779fcea9701/5804414aedf51

38c0567bb96 
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Rysunek 7 Przekładnia
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Rysunek 8 Wał
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Głębiej znajdziesz 2 inne wraki, ale niestety nie są one osiągalne dla nurków rekreacyjnych, 

ponieważ znajdują się na głębokościach głębszych niż 40 metrów. Na 66 metrach leży wrak 

łodzi safari Colona IV, która zatonęła podczas burzy w 1995 roku. Drugi wrak Gulf Fleet 13 

znajduje się na głębokości 100 metrów. Był to większy rodzaj holownika służącego do 

przesuwania platform wiertniczych.  

Na płaskowyżu można napotkać mureny, duże grupy Napoleonów oraz płaszczki błękitne. 

Podczas zanurzenia można od czasu do czasu dostrzec white tips, szare rekiny rafowe, 

jackfish-e i duże tuńczyki. Shabruhr Umm Gamar jest odpowiedni dla nurków na każdym 

poziomie zaawansowania, ale jeśli chcesz nurkować na małym wraku na głębokości 30 

metrów, musisz mieć uprawnienia AOWD. 
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