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Opis miejsca nurkowania 

Rafa Daedalus wynurza się na powierzchnię z głębokości ok. 450 m, 100 km na południowy wschód od 
Marsa Alam. W pobliżu nie ma innych raf, więc jest silnie wystawiona na działanie wiatru, fal i prądów. 
Ze względu na znaczną długość 1070 m i szerokość 300 m zapewnia wystarczające schronienie, aby 
zacumować na południu w pobliżu mostu latarni morskiej, również na noc. Nie odbywają się tu jednak 
nurkowania nocne z uwagi na znaczną populację rekinów. 

Bezpośrednio pod cumami od strony południowej (2), na głębokości 30-40 m rozciąga się duży 
płaskowyż. Na jego piaszczystym dnie rosną miękkie koralowce, a wśród nich leżą resztki mola, które 
kiedyś prowadziło do latarni morskiej, i niestety sporo śmieci. Ciekawskie żarłacze białopłetwe często 
krążą tu pod łodziami w poszukiwaniu pożywienia. Dalej, na zachodniej ścianie znajduje się kolejna 
atrakcja: na głębokości od 5 do 10 m rośnie tu duża kolonia ukwiałów, zamieszkiwana przez błazenki. 

Rafę Daedalus otaczają gęsto porośnięte ściany rafy A, które opadają do 40 m, i ciągną się dalej w głąb. 
Ich górna część jest pełna szczelin i nisz oraz pokryta twardymi i miękkimi koralowcami, natomiast 
dolna część staje się coraz bardziej piaszczysta. Wzdłuż tych ścian często można spotkać barakudy i 



rekiny. Prąd zazwyczaj rozdziela się na zachód od północnego cypla A i często przyciąga rekiny młoty 
na rafę na głębokość 40 m. Na ścianie rafy A można znaleźć stalowe belki - pozostałości po ładunku 
statku Zealot, który leży poniżej na głębokości 90 m. 

GPS: N 24° 55,870′ E 35° 52,224 

Plan nurkowania 

Nurkowanie odbywało się w ramach safari, czwartego dnia po przylocie (trzeci dzień nurkowy). 
Nurkowie podzieleni byli na 4 zespoły od 5 do 8 osób – dwa bardziej zaawansowane (Zespół 1 i Zespół 
2), dwa w trakcie kursów OWD/AOWD lub Deep (Zespół 3 i Zespół 4).  

Łódź nurkowa z nurkami dopłynąła do strony południowej rafy i zacumowała jeszcze przed świtem. 
Aby zobaczyć rekiny młoty zanim ktoś je spłoszy, Zespół 1 miał o świcie wsiąść do pontonu i przepłynąć 
wraz z jednym członkiem załogi łodzi i egipskim przewodnikiem (ze stopniem instruktora OWD) do 
początku trasy A. Ze względu na silne prądy na powierzchni, po wskoczeniu do wody miało odbyć się 
natychmiastowe zanurzenie, a nurkowie mieli spotkać się na głębokości 35m, na samym początku rafy 
A. Po ok. 45 minut płynięcia z prądem, Zespół 1 miał wynurzyć się i wrócić pontonem kierowanym przez 
członka załogi. 

Domniemany wysoki poziom opływania Zespołu 1 sprawił, że jego członkowie nie przywiązywała 
szczególnej wagi do systemu buddy – część nurków była dobrana w pary, część jedynie w luźnym szyku 
podążała za egipskim przewodnikiem. 

Zdarzenie 

Po dopłynięciu do zaplanowanego miejsca, początku trasy A, zgodnie z planem pierwszy do wody 
wskoczył egipski przewodnik. Po kilku sekundach dał znać gestem członkowi załogi, że jest bezpiecznie 
– nurkowie mogą wskakiwać do wody. Na „three-two-one” Zespół 1 wskoczył do wody.  

Było to siódme nurkowanie Zespołu 1 w ciągu 3 dni, więc wszyscy wydawali się być przygotowani do 
sytuacji po wskoczeniu, w trakcie dopływania do zamierzonego celu (tutaj początek rafy na 35m) – cały 
Zespół starał się utrzymać podobną prędkość zanurzania, ale w taki sposób, by nie wpadać na siebie.  

Tymoteusz, członek Zespołu i instruktor OWD, zauważył, że jeden z postałych nurków (Gracjan, Deep) 
zanurza się w szybszym tempie, niż reszta grupy, i wydaje się przyspieszać. Tymoteusz postanowił 
wypuścić powietrze z worka i z dodatkową pomocą płetw dogonić Gracjana.  

Gracjan szarpał za swój inflator i nerwowo poszukiwał węża z lewej strony. Wyglądało na to, że przed 
wskoczeniem do wody z pontonu, nie wpiął węża do inflatora. Nie korzystał z pasa balastowego na rzecz 
stalowej płyty, więc jedyną możliwością wyrównania pływalności byłaby ustna inflacja worka, jednak 
Gracjan wyglądał na zbyt spanikowanego, by skorzystać z tej metody.  



Doganiając Gracjana, Tymoteusz złapał go za butlę i napompował swój worek, aby spowolnić opadanie. 
Zauważył, że znaleźli się na głębokości 45m. Gracjan miał nadal w ustach automat i bardzo intensywnie 
z niego oddychał. Zdecydował się na wynurzenie przy użyciu swojego worka, aby zminimalizować 
ryzyko niekontrolowanego wynurzenia przez Gracjana.  

Po wynurzeniu się, Tymoteusz napompował worek Gracjana i starał się go uspokoić. Kilka minut 
później, pojawił się ponton innej łodzi nurkowej. Po zdjęciu części sprzętu uniemożliwiającej 
wciągnięcie na ponton, Tymoteusz wyjaśnił sytuację sternikowi i poprosił o transport do najbliższej 
łodzi zaopatrzonej w tlen. 

Gracjan nie zdradzał objawów wstrząsu i odpowiadał na zadawane mu pytania, ale profilaktycznie 
został położony w pontonie z nogami lekko uniesionymi. Po dotarciu na łódź i 15 minutach oddychania 
telenem (zarówno przez Gracjana, jak i Tymoteusza), obaj nurkowie zostali przetransportowani z 
powrotem na swoją łódź nurkową.  

Wnioski 

Nawet (lub w szczególności) sprawdzony zespół nurkowy z instruktorami w składzie oraz trudne 
warunki wejścia do wody nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla pominięcia wzajemnego 
sprawdzenia gotowości sprzętu. 
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