Nieuwaga podczas nurkowania
Nurek
Nurkiem by?a 48-letnia kobieta, która otrzyma?a certyfikat Open Water Diver 20 lat temu i od
tamtego czasu nie nurkowa?a. Niedawno ponownie wzi??a udzia? w kursie Open Water Diver.
Mierzy?a 170 cm i wa?y?a 104 kg, jej BMI wynosi?o 36. Ostatnio schud?a 20 kg i ca?y czas
traci?a na wadze, ale podczas siedmiodniowego pobytu na ?odzi nurkowej w Australii nie by?a na
diecie.

Incydent
Drugiego dnia nurkowego kobieta powiedzia?a, ?e podczas nurkowania “troch? si? zapomnia?a
podczas robienia zdj??”. Nie sprawdza?a wskaza? manometru i na g??boko?ci 30 metrów
zorientowa?a si?, ?e ma tylko 70 barów gazu w butli. Jej partner nurkowy pokaza?, ?eby si?
wynurzy?a, wi?c zacz??a p?yn?? w gór?. Powiedzia?a pó?niej, ?e by?a zaniepokojona i za
wszelk? cen? stara?a si? nie wystrzeli? na powierzchni?. Rozpocz??a spokojne wynurzenie.
Na g??boko?ci 14 metrów rozejrza?a si? i na pocz?tku nie mog?a dostrzec swojego partnera
nurkowego. Patrzy?a tylko, jak spada wskazówka manometru. Kiedy dotar?a do 6 metrów zosta?o
jej w butli oko?o 20 barów. Zdecydowa?a si? wykona? przystanek bezpiecze?stwa i ca?y czas
uwa?nie obserwowa?a manometr. Po sko?czeniu przystanku pokaza?a partnerowi znak
wynurzenia przy linie cumowniczej. Wynurzy?a si? powoli, kontroluj?c pr?dko??, ale powiedzia?a
potem, ?e mia?a m?tlik w g?owie i poczu?a ulg?, kiedy g??boko?ciomierz pokaza? zero metrów.
Na powierzchni partner nurkowy nape?ni? jej kamizelk?, spojrza? na manometer i zobaczy?, ?e
jej butla jest ca?kowicie pusta. Kobieta powiedzia?a potem: To by?o nurkowanie na 30 metrów i
by?o mi bardzo g?upio. Mój partner nurkowy nic na ten temat nie powiedzia?, ale by?o wida?, ?e
by? mocno zirytowany. Nigdy mu nie powiedzia?am, jak niewiele brakowa?o, abym pozosta?a bez
powietrza, ale bardzo go przeprosi?am i obieca?am, ?e wi?cej tego nie zrobi?. Porozmawia?am z
innym nurkiem, by?ym instruktorem i powiedzia?am mu, co si? sta?o. Odpowiedzia?, ?e te?
kiedy? pope?ni? ten sam b??d - tak by? zaj?ty tym, co robi?, ?e kompletnie zapomnia?
sprawdza? manometr. Pomy?la?am wtedy “Wow, przecie? jeste? instruktorem!” By?am
zaszokowana, jak ?atwo mo?na nie zauwa?y?, na jakiej g??boko?ci si? znajduj?. Obieca?am
sobie, ?e na nast?pnych nurkowaniach b?d? p?ywa? blisko partnera i b?d? cz?sto sprawdza?
manometr.

Analiza
Ta kobieta mia?a du?o szcz??cia, bo zorientowa?a si?, ?e ci?nienie w butli jest bardzo niskie.
Je?li zosta?aby na tej g??boko?ci d?u?ej, najprawdopodobniej sko?czy?oby si? jej powietrze
zanim wyp?yn??aby na powierzchni?. DAN ka?dego roku otrzymuje raporty o ?mierci nurków,
którzy nie mieli tyle szcz??cia. Sytuacja braku powietrza nie prowadzi automatycznie do ?mierci,
ale je?li dojdzie do tego panika i zbyt szybkie wynurzenie, co mo?e by? bardziej typowe dla
niedo?wiadczonych nurków, konsekwencje mog? by? powa?ne.
W badaniu przeprowadzonym w Australii na tysi?cach nurków rekreacyjnych stwierdzono, ?e w
porównaniu z nurkami, którzy wyp?ywali na powierzchni? z du?? ilo?ci? powietrza w butli, u
nurków, którzy ko?czyli nurkowanie z ma?? ilo?ci? powietrza prawdopodobie?stwo, ?e b?d?
zaskoczeni, jak ma?o gazu im pozosta?o by?o 20 razy wi?ksze. Innymi s?owy, tak jak nurek w
opisanym przez nas incydencie, po prostu nie zwracali uwagi na manometr.
Niedawno zaj??em si? podwodn? fotografi? po d?ugiej przerwie. Wcze?niej przez kilka lat du?o
nurkowa?em z kamer?. Od razu zauwa?y?em, ?e kiedy nurek znajdzie co?, co chce
sfotografowa?, kamera poch?ania ca?? jego uwag?. Bardzo ?atwo mo?e zapomnie?, ?e musi
sprawdza? g??boko?? i ilo?? powietrza i jest to jeden z powodów, dla którego DAN kategorycznie
zaleca nurkowanie z partnerem. W opisanym przez nas incydencie partner nurkowy pokaza? znak
wynurzenia zanim kobiecie sko?czy?o si? powietrze i wyp?ywa? z ni? do samej powierzchni, aby
pomóc jej w razie potrzeby.
Ta kobieta o ma?y w?os mia?a wypadek, ale nauczy?a si? cennej lekcji i mog?a nurkowa?

kolejnego dnia. Podczas wynurzenia by?a spokojna, pozostawa?a blisko partnera i nape?ni?a
BCD na powierzchni, dzi?ki czemu ten incydent nie sko?czy? si? tragedi?.
W opisanej sytuacji wyst?puje jeszcze jeden aspekt, który szczególnie odnosi si? do
wspó?czesnych nurków. Kiedy fotografia podwodna by?a w powijakach i nurkowie u?ywali 24- lub
36-klatkowych filmów, aparaty podwodne by?y bardzo drogie. Z tego powodu nurkowie byli
zazwyczaj o wiele bardziej do?wiadczeni zanim kupili swój pierwszy aparat. Jednak w obecnych
czasach, jak wida? na przyk?adzie opisanego incydentu, fotografia podwodna to relatywnie tanie
hobby i nawet nowo wycertyfikowani nurkowie zaczynaj? robi? zdj?cia zanim wykonaj?
wystarczaj?c? liczb? nurkowa?, aby rozwin?? dobr? ?wiadomo?? sytuacji. Brak do?wiadczenia i
nieuwaga podczas nurkowania to niebezpieczna kombinacja pod wod?. Dlatego nowi nurkowie,
którzy chc? zabra? ze sob? kamer? powinni przedystkutowa? plan nurkowania ze swoimi
partnerami zanim wejd? do wody i dok?adnie przeanalizowa? dodatkowe ryzyko, jakie niesie za
sob? skupienie uwagi na kamerze.

