Odkrywanie jaskini Billinghurst
Lokalizacja: Reqqa Point, Gozo
Typ nurkowania: Nurkowanie kawernowe / jaskiniowe
Poziom trudno?ci: Do?wiadczeni nurkowie, najlepiej z certyfikatem nurkowania jaskiniowego /
kawernowego
Maksymalna g??boko??: 27 metrów

Chocia? Malta jest znana na ca?ym ?wiecie jako miejsce do nurkowania wrakowego, jej
siostrzana wyspa Gozo oferuje inn?, wyj?tkow? topografi? terenu: szczeliny, tunele, kawerny i
jaskinie. Obecnie Billinghurst jest jedn? z niewielu wielkich i rzadkich jaski?, które zosta?y odkryte,
zbadane i udost?pnione dla do?wiadczonych nurków na wyspie.

Ta pere?ka zosta?a odkryta w latach 80-tych przez klub pochodz?cy z Billinguhurst nale??cy do
organizacji BSAC (British Scuba Aqua Club). St?d wzi??a si? nazwa jaskini. Mówi si? te? o niej
„Booming Cave” („Jaskinia huku”) od d?wi?ku fal uderzaj?cych w zimie w zewn?trzne ska?y
otaczaj?ce wej?cie. Jej oryginalna nazwa, Ghar Ix-Xih oznacza „Jaskinia starego cz?owieka”.

BRIEFING
To miejsce nurkowe jest po?o?one na pó?nocnych klifach Gozo. Zarówno na powierzchni, jak i
pod wod? zapewnia wspania?y widok na formacje stworzone z ró?nych warstw wapienia, które s?

tak charakterystyczne dla wysp malta?skich.

Parking znajduje si? praktycznie nad jaskini? Billingurst. Ta ogromna jaskinia jest dost?pna z
brzegu przez wi?ksz? cz??? roku, o ile drabina o wysoko?ci ok. 4 metrów nad wej?ciem nie
zostanie zrzucona przez fale wywo?ane przez tak cz?sty na Gozo pó?nocno-zachodni wiatr.
Wej?cie do jaskini ma oko?o 30 metrów szeroko?ci i 20 metrów wysoko?ci, a maksymalna
g??boko?? wynosi 27 metrów. Jaskinia rozci?ga si? na oko?o 100 metrów w g??b i wp?ywa si?
do niej przez „tunel kolejowy” zbudowany z formacji wapiennych pokrytych przy wej?ciu
delikatnymi koralami.

Stopniowo strefa ?wiat?a s?onecznego zanika, w miar? jak piaszczyste dno z ma?ymi kamykami
zmienia si? w rumowisko wielkich ska? na po?udniowym ko?cu. Je?li nurkowie p?yn? na
mniejszej g??boko?ci, mog? zwiedzi? zachodni? stron?, gdzie tunel doprowadzi ich do ogromnej
jaskini wygl?daj?cej jak ca?kowicie pozbawiona ?wiat?a kopu?a podzielona na dwie p?aszczyzny
– jedna na g??boko?ci siedmiu, a druga na g??boko?ci trzech metrów. Kopu?a wystaje ponad
powierzchni? wody tworz?c komor? o ?rednicy 20 metrów, w której mo?na si? wynurzy?. Gaz w
komorze nie nadaje si? do oddychania, dlatego nale?y tam oddycha? przez automat.
Linka, która zaczyna si? w strefie kawerny na g??boko?ci 25 metrów prowadzi na p?ytsz?

p?aszczyzn?. Trasa w jaskini zosta?a stworzona po to, aby nurek móg? nacieszy? si? widokiem
wy??obionych ?cian dooko?a kopu?y na ró?nych poziomach. Na ca?ej lince znajduj? si?
„strza?ki”, które wskazuj? kierunek wyj?cia i nie nale?y ich usuwa?.

SPRAWDZENIE BEZPIECZE?STWA
To nurkowanie wymaga od nurka dobrej kondycji fizycznej i wiedzy, jak nurkowa? w ?rodowisku
zamkni?tym z sufitem nad g?ow?.
20-metrowy spacer przy por?czy w dó? strom? ?cie?k? prowadz?c? do drabiny mo?e by?
wyzwaniem, kiedy nurek musi przenie?? dwie lub wi?cej butli. Nawadniaj si? przez ca?y czas
przed i po nurkowaniu, poniewa? na tym miejscu nurkowym nie ma cienia ani ?adnego zaplecza.

Warunki pogodowe na wyspie mog? zmieni? si? bardzo szybko, przez co czasami wyj?cie po
drabinie jest niemo?liwe. Sprawd? prognoz? pogody lub zapytaj w lokalnym centrum nurkowym –
jego pracownicy z ch?ci? Ci pomog?. Je?li warunki b?d? zbyt trudne, aby wyj?? z wody na
pó?nocno-zachodniej stronie, nurkowie maj? drug? opcj?: po 25-minutowym p?yni?ciu dooko?a
Reqqa Point mog? wyj?? po pó?nocno-wschodniej stronie pod warunkiem, ?e drabina o
wysoko?ci ok. 8 metrów nadal tam jest!
Chocia? w Billinghurst strefa kawerny (strefa dziennego ?wiat?a) jest do?? d?uga, brak
naturalnego ?wiat?a po przep?yni?ciu w g??b do strefy jaskini mo?e powodowa? dezorientacj?, a
pokonanie odleg?o?ci z powrotem do wyj?cia mo?e okaza? si? wyzwaniem, je?eli nurek ma tylko
jedn? butl?. Je?li plan nurkowania zak?ada eksploracj? strefy jaskini, zaleca si? zabranie dwóch
butli (twinset/sidemount, wdro?enie w?a?ciwych procedur zarz?dzania gazem, aby zapewni?
odpowiedni? jego ilo?? oraz zabranie zapasowych elementów sprz?tu niezb?dnych w razie awarii
sprz?tu g?ównego. Zachowanie p?ywalno?ci i trymu jest absolutnie wymagane w nurkowaniu
jaskiniowym. W?a?ciwe przypi?cie wszystkich elementów sprz?tu zapobiega równie? podniesieniu
osadu z dna i niszczeniu tego dobrze zachowanego miejsca.

Ze wzgl?du na g??boko??, na której znajduje si? wej?cie do jaskini, zalecane jest monitorowanie
limitów bezdekompresyjnych (NDL). Je?li nurkowie planuj? d?u?szy pobyt w g??bszej cz??ci
jaskini, dobr? decyzj? b?dzie nurkowanie na odpowiednich mieszankach EANx.
Mimo ?e w jaskini rozpi?ta jest linka, która s?u?y do zapewnienia bezpiecze?stwa i do celów
szkoleniowych, nie mo?na w 100% zagwarantowa?, ?e b?dzie ona w dobrym stanie i ?e wskazuje
odpowiedni kierunek. Upewnij si?, ?e masz j? w zasi?gu wzroku i uwa?aj, aby si? w ni? nie
zapl?ta?. Jak w przypadku ka?dego innego ?rodowiska z sufitem nad g?ow?:
PRZEJD? ODPOWIEDNIE SZKOLENIE I NIE
PRZESZKOLONY W NURKOWANIU JASKINIOWYM
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Na koniec upewnij si?, ?e masz ze sob? tlen i telefon komórkowy w razie sytuacji awaryjnej.
Najbli?sza komora dekompresyjna znajduje si? w Centralnym Szpitalu w Victorii na Gozo. W razie
wypadku mo?esz równie? skontaktowa? si? z DAN (który, tak na marginesie, ma swoj? siedzib?
na Malcie).

RADY DOTYCZ?CE FOTOGRAFII
Billinghurst to fantastyczne miejsce dla mi?o?ników fotografii – zarówno tych z obiektywem
szerokok?tnym jak i tych, którzy wol? zdj?cia makro. Podczas fotografowania pami?taj, aby
regularnie sprawdza? ci?nienie gazu w butli i NDL oraz to, czy sprz?t dzia?a prawid?owo i w któr?
stron? jest wyj?cie.
Po wp?yni?ciu do jaskini obró? si? i podziwiaj fantastyczny kontrast, jaki tworzy b??kitna woda
przy wej?ciu i promienie ?wiat?a s?onecznego przedostaj?ce si? przez ?ciany do strefy kawerny.
Jest to idealne miejsce do robienia zdj?? sylwetek nurków.

Pi?kne, delikatne i pe?ne kolorów wej?cie do jaskini jest domem dla wielu ma?ych organizmów
morskich. W zale?no?ci od pory roku grupy krewetek mo?na równie? zobaczy? w miejscach
po?o?onych bardziej w g??b strefy kawerny. Poszukaj kongera, który od wielu lat zamieszkuje t?
jaskini?. Je?li masz przy sobie odpowiednie ?wiat?a, strefa jaskini zapewnia fantastyczn? okazj?,
aby wyp?yn?? na powierzchni? w wewn?trznej komorze i podziwia? odbicie promieni na jej
?cianach.

O autorze
Audrey jest instruktorem nurkowania technicznego. Specjalizuje si? w nurkowaniu w konfiguracji
sidemount i szkoleniach w nurkowaniu jaskiniowym w Europie i Meksyku. Jest równie? znana w
bran?y nurkowej jako autorka podwodnych zdj?? przedstawiaj?cych nurków technicznych i
jaskiniowych.
Jej zdj?cia zosta?y opublikowane w artyku?ach i magazynach Wetnotes, Octopus, Plongeurs
International, Perfect Diver, Times of Malta i SDI/TDI.

