Maleddiwy to nie tylko raj na
n ziemi… ale i pod wodą.
w

Spęddziliśmy tam
m jeden tyd
dzień - w

styczniuu 2008 rokuu. Ale od pooczątku…
R wcześnniej zdecyddowaliśmy się „wysko
Rok
oczyć” na małe
m
safari nurkowe gdzieś na
drugi kooniec światta. Padło naa wyspy na Oceanie In
ndyjskim – Malediwy.
M
Dlaczego tam
t
? Po
pierwszze bo w styyczniu, weddług wszelkkich znaków
w na ziemi i niebie śśrednia tem
mperatura
powietrrza wynosi tam
t 27oC, a po drugie bo
b jest to jeedno z najpiękniejszychh miejsc nurrkowych
na świecie i co jeszzcze jest waażne – nurkkowie nie płływają tam sobie po głłowach (jak
k niestety
dość częęsto bywa w Egipcie).
Ale zannim o nurkow
waniu to naa początek kilka
k
słów o tym co na powierzchnni…
Malediwy to
M
o archipelagg oraz pańsstwo wyspiiarskie o
tejj samej nazzwie, położoone na Oceanie Indyjskim, ok.
5000 km na południow
wy zachód od połudn
niowego
krrańca Indii.
W 1965 ro
oku Maleddiwy uzyskkały niepod
dległość,
wccześniej
były
suułtanatem,
najpierw
w
pod
prrotektoratem
m holendersskim, późnniej brytyjsk
kim. Po
trzzech latach proklam
mowano reepublikę (o
oficjalna
naazwa to Rep
publika Mallediwów).
M
Malediwy
sąą krajem muuzułmańskim
m.
Arrchipelag to ok. 11900 wysepek osadzonych
h na 26
atolach korralowych narosłych na podm
morskim
łańńcuchu wullkanicznym
m, ciągnącym
m się przez 820 km
z północy na
n południee i 120 km
m ze wsch
hodu na
zaachód, 202 z tych wysepek
w
jeest zamieszzkanych.
Łąączna powierzchnia ląądowa archiipelagu to 298
2 km²,
m
mieszkańców
w 396 tys. (stan na rrok 2009), co daje
zaagęszczenie 1321 os./km
m²;.
Na Malediwaach występuuje klimat róównikowy wybitnie
w
wilgotnny, i dlategoo jego średnnia roczna suma opad
dów atmosfeerycznych w
wynosi 213
30 mm a
średnia roczna teemperatura powietrza 27°C. Od
d grudnia do kwietnnia – słoneecznie i
bezdeszzczowo. Między
M
majeem i listoppadem jestt nadal ciepło, lecz niebo jestt często
zachmuurzone i wysstępują częsste opady deeszczu.
Malediw
wy leżą zaledwie
z
dw
wa metry ponad po
owierzchniąą
poziomuu morza i sąą zagrożonee całkowitym
m zalaniem
m.
Malediw
wy składajją się z 26
2 naturalnnych atoli,, które
podzieloone są na 21
2 jednostekk administrracyjnych: 20
2 atoli
adminisstracyjnych i miasto stoołeczne Mallé.
Każdy z atoli administrow
a
wany jest przez nacczelnika
nominowanego przzez prezydennta państwaa.
Gospoddarka Maleddiwów oparrta jest głównie na tu
urystyce
(28% produktu
p
krajowego brutto w 2008 ro
oku), i
rybołów
wstwie (tuńńczyk). Rolnictwo to uprawa głównie
g
palmy kokosowejj, drzewa chleboweego i baananów.
Przemysł jest bardzzo słabo rozzwinięty.

A wracaając do wypprawy…
N
Najprościej
na Maleddiwy dostaćć się drogąą lotniczą.
Wiele połączeń oferuje Wielka
W
Brrytania, jednak my
wybraliśmy linie lootnicze Emiiratów Arabbskich z przzesiadką w
Dubaju.. Jako że saamoloty tycch linii zaoppatrzone są w kamery
zewnętrrzne, każdy start i poddejście do ląądowania można
m
było
oglądaćć ze swojegoo miejsca na
n monitorkuu – nie zabijając się o
miejscaa przy okniie. Do Duubaju dolecieliśmy jużż w porze
wieczorrnej więc byyło nam daane zobaczyyć miasto, jaak również
słynną wyspę w kształcie
k
paalmy w pełnni oświetlone. Trzeba
przyznaać, że widook jest niessamowity. Port lotnicczy w Dubaju również można uznać
u
za
atrakcjęę turystycznną. Zaczynna się od tego, że pasażerowiie ze wszyystkich sam
molotów
odstawiiani są jednnymi drzwiami do jeddnej hali prrzylotowej z której, doopiero po przejściu
p
przez wszelkie
w
moożliwe systeemy zabezppieczeń anty
yterrorystyccznych możżna przejść na teren
lotniskaa i poszukaać swojej bramki
b
na następny
n
saamolot. Jeślli jest trochhę czasu po
omiędzy
lotami to
t jest to miiejsce, w któórym możnaa już na wsttępie zaopaatrzyć się w pamiątki z podróży
( na przykład zegarrek czy biżuuterię).
Nasstępnego dnnia to jest 6 stycznia
w godzinach
g
rrannych do
otarliśmy
do Malé.
M
Maalé to stolica Malediwó
ów gdzie
mieeszka trochę ponaad 1/4
ludnności. Jest jjedynym ośśrodkiem
mieejskim w kkraju, ma zaledwie
z
ok. kilometraa szerokośści oraz
dwaa
kilom
metry
długości.
d
Oficjalnie w M
Male mieszk
ka ok. 65
0000 ludzi. Jestt ładnym i czystym
miaastem z wiieloma meczetami,
rynnkami oraz llabiryntem uliczek.
u
Na lotnisku czekał na nas
przeedstawiciel biura pod
dróży a
zarazeem szef łoddzi Husen. Jako że
na naszzej łodzi łącznie
ł
z nami
n
było 12 spragn
nionych przzygód amattorów nurk
kowania,
musieliśśmy trochę poczekać na
n resztę turyystów.
I nie byyłoby w tym nic godnnego uwagii gdyby niee to, że wyyjeżdżając ddzień wczeeśniej do
Berlina mieliśmy „szklaneczk
„
kę” na drodzze i mrozik (a więc dżinnsy, swetry i kurtki), natomiast
Malediw
wy przywitały nas tem
mperaturą + 29oC i wilgotnością około 90%
%. Lało się z nas na
maksa. W końcu po
p jakiejś goodzinie zebrrano nas do
o kupy i posszliśmy na nnabrzeże. Jeednym z
pierwszycch
egzottycznych
widoków
jakie
zobaczy
yliśmy tego dnia była łłódka, któraa po nas
przypłyn
nęła. Barddzo szybkko załadowaliśmy
wszystk
kie bambetlee ( a nie byłło ich mało, jako że
praktyczznie każdyy uczestniik posiadaał swój
własny sprzęt nurkkowy plus oczywiściee kreacje
„cywilnee”). Po oddcumowaniuu popłynęlliśmy w
kierunku
u łodzi, któórych duża ilość bujałła się na
kotwicacch niedalekko brzegu. Podpływająąc bliżej

próbowaliśmy zgaadnąć, na którą
k
z nichh zaokrętujemy. Wygllądało na to, że chciaano nam
pokazaćć każdą z osobna boo pływaliśm
my slalomeem pomięddzy wszystkkimi, aż w końcu
dobiliśm
my do „naszzej”.
„Baani Adventureer” – taką miała nazzwę, była
bardzo ładną, zaddbaną łajbąą, z dwuosobowymi
kabinkaami - z łazzienką każdda, z miłą jadalnią i
tarasem
m słonecznyym na najwyższym pokładzie.
p
Należy jeszcze wsppomnieć o gorącej wodzie przez
24 godzziny na dobbę (to oczyywiście barddzo ważna
informaacja dla każdej
k
dziewczyny). Jako że
znajdow
waliśmy sięę w tropikacch, to na naaszej rufie
zawsze wisiała gałąź
g
z duużą kiścią bananów
(gdyby komuś brakkowało witaaminek).
Po szybkim
P
m powitalnyym drinku (bezalkoholo
(
owym oczyywiście…) i rozmieszcczeniu w
kajutachh nastąpiła odprawa. Okazało siię, że łódk
ka, którą naas dowieźli jest naszą łodzią
nurkową, na którejj znajdowałł się cały spprzęt nurkowy a także sprężarka do ładowan
nia butli.
Po każżdym nurkoowaniu, gddy my moogliśmy zażżywać kąpieli i byczzyć się naa całego
podziwiiając bajecczne kurortty na mijanych wysspach, nasza biedna obsługa nurkowa
n
odpływaała od głównego okrrętu by nałładować bu
utle i by nie
n nadwyręężać naszy
ych uszu
warkoteem sprężarkki. Tak więęc pierwsze nurkowaniie nastąpiłoo w miejscuu gdzie stalliśmy na
kotwicyy a polegałło na tym, że przygootowaliśmy sobie sprzzęt, wskoczzyliśmy w pianki i
daliśmyy jednego szzybkiego nuura przy burrcie po to żeeby się wyw
ważyć. Całoość trwała może
m
pół
god
dziny. Potem
m mieliśmyy czas dla siebie a
łajb
ba podniosłła kotwicę i odpłynęliśmy na
pierrwsze na traasie safari m
miejsce nurk
kowe.
Na pierwsze miejsce nurkowe została
wyb
brana rafa Kurumba Beyru, naa północ
od Malé. Byłoo to nurkow
wanie zapozznawcze,
stossunkowo prroste, na ggłębokość około
o
18
mettrów. Pomiimo tego, żże odbywałło się w
god
dzinach poppołudniowycch (godzinaa 18), to
tem
mperatura powietrza
p
miała 29oC,
C przy
o
tem
mperaturze wody
w
28 C ((tak na pow
wierzchni
jak i przy dnie)). Nasi divee masterzy (było
(
ich
dwó
óch – lokallne chłopakki, którzy wszystkie
w
oko
oliczne rafyy znali jakk własną kieszeń),
k
chccieli zobaczzyć jak soobie radzim
my pod
wod
dą. Nurkow
waliśmy od sstrony wew
wnętrznej
atollu, gdzie prąd
p
wodyy był niew
wielki a
widoczność w wodzie ookoło 20 metrów.
Daliśmyy nura a podd wodą ?...

…rybkii, korale miękkie
m
i tw
warde i wszzystko to co
c na rafie powinno ssię znajdow
wać. Ale
również widać
w
było dużo koralii zniszczonyych i martw
wych, co,
jak pottem wyjaśn
nili nasi podwodni
p
pprzewodniccy, było
skutkiem
m tsunami na
n Oceanie Indyjskim z roku 200
04, które
„zahaczzyło” równ
nież o Maalediwy, w
wyrządzając jednak
więcej szkód
s
pod wodą
w
niż na powierzchnni.
Nazajuttrz rano (prrzed śniadanniem), popłłynęliśmy na
n drugą
stronę atolu
a
– od strony oceeanicznej i daliśmy ko
olejnego
nurka na
n rafie Lankan.
L
Too nurkowannie było ju
uż
znacznie bardziej wymagając
w
e: nurkowaanie w dryfi
fie,
w dużyym prądzie, wymagałoo wejścia do
d wody typ
pu
„negatyyw”, czyli pod
p wodę i jak najszyybciej do dn
na.
Każdy z nurków dostał
d
haczyyk na lince (za 20 USD
D)
którym należało poo opadnięciuu na dno zaakotwiczyć się
o coś staałego (nie do
d pomyślennia w Egipccie !!). Było
o to
niezbęddne do tego by gruppa się nie pogubiła (ze
(
względuu na barddzo silny prąd, którry od stro
ony
oceanicznej opływ
wał atole). Nurkowanie
N
było już trrochę głębssze – do 233 metrów, ale
a i rafa
była jużż trochę innna. Rafa ciiągnęła się wzdłuż „ścciany” atoluu a dno oppadało już znacznie
z
głębiej (w końcu to ocean…
…). Podczaas tego nurrkowania pierwszy
p
raaz na własne oczy
widzieliiśmy i pływ
waliśmy !! z rekinam
mi. Nie były
y to co praawda ludojaady, miały może z
półtora metra długoości, ale o ile jeden to było
b
miłe wydarzenie,
w
to kiedy poojawiły się kolejne
k
i
s gęsia sk
kórka – i niie koniecznnie z zimna.. Oprócz
zaczęły krążyć doookoła to jużż pojawiła się
rekinów
w, dużo byłoo sporych roozmiarów korali
k
tward
dych jak teżż ławice rybb (całkiem sporych).
A to kilka fotek:

Po zakoończeniu nurkowania
n
każda parra nurków odpalała bojkę
b
i cierrpliwie czeekała na
„wyłow
wienie” przez łódź nurkową.
n
O ósmej raano byliśm
my po pierrwszym teg
go dnia
nurkowaniu i spieszyliśmy na śniadankoo a nasza dzielna
d
załooga spieszyyła naładow
wać nam

butle. Po
P śniadaniuu łódź wciąągnęła kotw
wicę i popły
ynęliśmy dalej.
d
Pomięędzy nurkow
waniami
mięliśm
my okazję poodziwiać rajjskie wyseppki z kurortaami i zażyw
wać kąpieli ssłonecznych
h.

Tego dnia przepłynęliś
T
p
śmy z atolu North Maléé do South Malé
M (patrzz mapa). Pieerwszym
postojem
m było miejsce
m
Eboodhoo Canyon – wąski
piaszczyysty przessmyk pom
między dw
woma wysspami:
Finolhuu Falhu i Fushidiggaaru Falhu. Należy w tym
miejscuu wspomniieć, że jeedną z wielkich
w
attrakcji
nurkowych Maleddiwów są Manty Olbrzymie,
O
które
można tu spotkaćć przez okrrągły rok. W tym teżż celu
zatrzym
maliśmy się w tym mieejscu. Jak krążą
k
plotkii, tutaj
podobnoo znajduje się miejsce, gdzie manty urządzają
sobie kąpiele
k
piiaszczyste. Jednakże my tej plotki
potwierrdzić nie moożemy bo żadna
ż
nie raaczyła zaszzczycić
nas swooją obecnośścią. Albo akurat
a
nie byyły w nastrroju do
brania kąpieli, albo
a
wyczuuły z daleka paparazzi i
postanoowiły omijaćć nas wielkiim łukiem, w każdym razie
r
nie pookazały naw
wet końca og
gona. Za
to moglliśmy poczzuć co to znnaczy pływ
wanie w prąądzie… trzzeba było nnaprawdę po
orządnie
uważać żeby się niie poobijać o rafę. Pom
mimo że głó
ówna atrakcj
cja tego mieejsca nas om
minęła to
n
e było udanee gdyż wzddłuż podwod
dnych ściann wysp ciągnnęły się raffy z dużą
jednak nurkowanie
ilością różnej
r
wielkkości i umaaszczenia muuren ( w paaski, w kroppki, czarne, białe), rekinów czy
żółwi.

Poniewaaż manty pokazały
p
naam język (aa raczej niee pokazały), przemieścciliśmy się dalej na
południe do miejssca o maloowniczej z japońska brzmiącej nazwie G
Guraidhoo Kandu.
Nurkow
wanie było dosyć
d
głębookie zeszliśm
my na okołło 30 metróów po to, byy w dole, pod
p nami
oglądaćć rekiny, któóre nie barddzo miały ochotę
o
na blliższe spotkkania. Na taakich głębok
kościach
można też
t było doość często oglądać
o
rajee. Jak zwyk
kle było to nurkowanie w prądziee, gdzie,
żeby cooś dłużej pooglądać, trzzeba było siię nieźle nam
machać płeetwami (przyynajmniej człowiek
c
trochę kondycji
k
złaapał), lub teeż zaczepić hakiem o raafę. W tym też miejscuu zatrzymalliśmy się

na nocc. Poniewaaż podczass tego nuurkowania wystąpił u mnie problem z uchem,
postanoowiliśmy z Rafałem,
R
żee następnegoo dnia zrobiię sobie przeerwę.
I co ??? i oczywiśście następnnego dnia (08.01.2008
8), na rannnym nurkow
waniu stadk
ko mant
przedefi
filowało bezzczelnie przzed naszą grrupą. I oczy
ywiście jak tylko łódź nurkowa dobiła
d
do
naszegoo „hotelu” już
j jeden przez
p
drugieego opowiaadali mi, żee widzieli ttaaa…kie manty!!
m
I
jeszcze Rafał zrobiił im zdjęciaa….

tak więcc byłam cała nieszczęśliwa tego dnnia i nie mo
ogłam sobiee darować, żże mnie to ominęło.
o
Po śniaddaniu popłyynęliśmy naa kolejny atool - South Ari
A i rzuciliśśmy kotwicęę przy Kud
da Thila.
Wszędzzie jak okiem
m sięgnąć ciągnęły
c
sięę malowniczze wysepki z białym piiaskiem i ziielonymi
palmam
mi (po prosstu bajka), w dużej mierze nieezamieszkaałe. Gdy grrupa udałaa się na
nurkowanie ja udaałam się na snurkowannie, Kilkasset metrów od „hoteluu” ciągnęła się rafa
koralow
wa, którą moożna było przejść
p
na piechotę,
p
gd
dyż wody byyło co najw
wyżej po pass. Takiej
rafy jeszcze nie wiidziałam. Wszędzie
W
gddzie okiem sięgnąć (i ręką
r
też) ciąągnęły się korale
k
w
przepiękknych koloorach z baajecznie koolorowymi rybkami. Nietknięte
N
ludzką stop
pą i nie
zniszczoone przez tsunami.
t
Alle niestety obraz ten zostanie
z
tylkko w mojejj głowie, bo
b aparat
pojechaał na nurkow
wanie a poteem nie było już czasu na
n kolejny „wypad”.
„

Trzeciego dnia
T
d
(08.01)), po ostatnnim nurkowaniu, załogaa zrobiła naam małą wy
ycieczkę
na poblliską wyspę na zakuppy do „hippermarketu””. Popłynęlliśmy naszyym „ślizgaaczem” i
zawinęlliśmy do najjwiększego i zarazem jedynego
j
po
ortu na wysppie.
Zw
wiedzenie całej
c
wyspyy nie zajęęło nam
więcej niż goodzinę, ale drugą spęd
dziliśmy
na zakupie paamiątek w lokalnym centrum
han
ndlowym, znajdującym
z
m się przy głównej
uliccy. Poniew
waż nie było zbytt wielu
spo
osobności, a wiadomoo że pamiiątki dla
rod
dziny muszzą się znaaleźć po powrocie
p
mu
usieliśmy wyykorzystać okazję.

Każdy mógł
m
tu znaaleźć coś dlaa siebie…
Wyspa była jednną z zewnęętrznych wysp
w
atolu. My poddpłynęliśmyy od strrony
wewnęttrznej, gdziie woda miała
m
ten swój
s
charakteerystyczny
kolor
szmaraagdu
natomiaast gdy dottarliśmy naa drugi koniec
wyspy (od stronyy oceanu) oczom
o
naszzym
ukazał się
s całkiem inny widokk…

To o czym
m jeszcze naależy wspom
mnieć to
nastawienie ludnoścci miejscow
wej do
turystów. Każdy jesst tu uśmiechnięty
i życzliw
wy. Nie ma nacchalnego
nagabywannia i namaawiania do
o kupna.
Nie ma taakże targow
wania. Na każdym
przedmiociie jest cena i jeśli ci sięę podoba
to kupujeesz jeśli nie to oglądasz
o
odkładasz i po pprostu odcchodzisz.

Pomimoo tego, że nie mieliśm
my zbyt duużo czasu na
n
zwiedzaanie, co niecco udało naam się jednaak zobaczyćć.
Poszliśm
my sobie wzdłuż
w
jednnej z „ulic” i gdzieś po
p
drodze, na poodwórku jednego z domów
w
hy
zobaczyyliśmy tubbylca, którry „obrabiaał” orzech
kokosow
we, rosnące na palm
mach - nadd głową. Po
P
krótkiej chwili przyglądania się jego czynnościom
c
m

„zapytaał” nas (na migi)
m
czy chhcemy spróbbować. Kto
o by nie chcciał… świeżżutki kokos prosto z
palmy z mleczkiem
m w środku… pycha!! Jeszcze jed
dno co się rzzucało w occzy to porząądek, ale
ty
ylko przyy głównycch ulicacch. Na
podwórkach
p
h to już co innego. Całk
kiem jak
u nas 20 lat temu… tylko technik
ka trochę
poszła do przzodu.
Podczas
P
zwiedzania w
wyspy to raaczej my
czuliśmy siię jak atrrakcja tury
ystyczna.
Mieszkańcy
M
przyglądalli się nam, a dzieci
dotrzymywa
d
ały nam towarzystw
wa. Na
pożegnanie zrobiliśmy sobie pam
miątkową
fo
otkę…
Przed powrotem
p
do naszeggo pływająącego
hotelu wszyscy zebraliśmy
z
się w porrcie i
czekając
ąc na łóddź przegląądaliśmy swoje
s
pamiątkki z rajskiiej wyspy. Nasi pannowie
wynaleźźli w jednyym z centrrów handlowych
nakryciaa głowy w sam raz odpowiedni
o
ie dla
nurków. Trzeba przzyznać że wyglądali
w
w nich
twarzow
wo…

my naszą
Tym akkcentem zakkończyliśm
wycieczkkę krajoznaawczą i wró
óciliśmy
do naszeego „hotelu””.
Następneego dnia nasi gosspodarze
zaplanow
wali dla nass kolejną attrakcję –
audiencję u niekwestionowaneego króla
tamtejszyych
wóód
–
rekina
wielorybiego.
W
tym
celu
popłynęęliśmy na południową
p
ą część atollu i płynąc
wzdłuż wysp (czarne
(
sttrzałki naa mapie)
wypatryywaliśmy tych wielkkich ryb. Niestety,
pomimoo tego, że każdy
k
wypaatrywał ichh stojąc na
najwyżsszym pokkładzie (łaapiąc słońńce, przy
pięknym
m, bezchm
murnym nieebie) rekinyy się nie
pokazałły. Za to toowarzystwaa dotrzymyywały nam
całe sttada latająccych ryb, które zacciekawione

wyskakkiwały z woody blisko burty by bliżej
b
nam sięę przyjrzeć.
Przepłyynąwszy tam i z powrotem
m,
zrezygnnowaliśmy z szukania
i przeppłynęliśmy przez środdek atolu na
n
zachodnnią jego stronę
s
by zanurkowaać
wśród choinek.
c
Jeddną z raf byyła Rangaleee
Madivaaru kolejnee miejsce, które
k
zapaddło
głębokoo w pamięćć. Dlaczegoo choinki ??
dlatego,, że rafa ciąągnąca się wzdłuż
w
ścianny
wyspy wyglądała jak obsypaane śniegieem
drzewkaa… nie wierzycie ? oceeńcie sami …
jak zwykle
z
nurrkowanie w silnym
prądzzie i jak zzwykle … nikogo
opróccz nas !!!

W czwartekk 10 stycznnia popłynęęliśmy w pó
ółnocną częęść atolu – North Arii na rafę
Dhonkaalo. Husen - nasz szef wycieczki, po tym jak
k trułam muu że ja chcęę zobaczyć manty
m
!!
wybrał to miejsce twierdząc,, ze na 1000 % tutaj je spotkam
my. Ze wzgględu na to
o, że nie
m za szybko schodzić na
n dno, rozddzieliliśmy się
s na dwie
mogłam
grupy. Ja, Rafał i Malik (jeden z dive maasterów)
popłynęęliśmy w jedną stronnę, a resztaa grupy w drugą.
Zahaczyyliśmy się o dno i cieerpliwie czeekaliśmy i …. nic.
Poniewaaż szkodaa nam było
b
czassu na czzekanie,
popłynęęliśmy na wycieczkę
w
p rafie. Płynąc
po
P
ogląd
daliśmy
sobie rybki i inne
zw
wierzaki
(Rafał
robbił fotki), gdy
g nagle
naa granicy widoczności
w
i pojawił ssię wielki cień. Z
Maalikiem zam
marliśmy w bezruchuu i czekaliśmy. W
naaszym kieru
unku płynęłaa wielka maanta !!!. Po
owolutku
przzemieszczaliśmy się w jej kieruunku. Po pewnym
p
czaasie stanęłaam oko w okko z mantą olbrzymią. I trzeba

powiedzzieć, że rzzeczywiściee jest olbrrzymia i …przepiękn
…
na. Rozpięttość „skrzy
ydeł” to
przynajm
mniej czterry metry i duże
d
oczy patrzące
p
z ciekawością
c
ą na człowieeka. Niestetty długo
nie było nam danne wymieniiać tych sppojrzeń bo nasz fotoggraf, wcześśniej zapatrrzony w
jakiegośś mięczaka dopiero poo chwili załaapał nowy obiekt
o
do fotografowa
fo
ania i postan
nowił do
nas dołąączyć. W teej sytuacji manta
m
zdecyydowała, że nie jest zbyyt fotogenicczna i mach
hnąwszy
od niecchcenia płettwami po prostu
p
odpłłynęła do swoich
s
spraaw. I tyle bbyło jeśli chodzi
c
o
spotkannie z mantą. Ale tak czyy inaczej nuurkowanie z mantą na odległość
o
dw
wóch metró
ów warte
było 244 godzin lootu. Następnne zaplanow
wane tego dnia nurkoowanie też miało odby
yć się w
towarzyystwie mantt, jednak niee pojawiła się
s ani jednaa.
Wieczorem, naszaa niezmordoowana załooga (zorgan
nizowała naam wieczorrek malediw
wski, na

którym zaprezentow
wali nam, umiejętnośc
u
ci zdecydow
wanie inne od
o tych nurkkowych. Zeb
brali nas
wszystkkich w messie, rozstaw
wili swój sprzęt grająący i zaprezentowali sswoje umieejętności
muzyczzno – tanecczne. Było to przedstaawienie egzzotyczne i jedyne
j
w sswoim rodzzaju… z
braku płłci pięknej wśród
w
załoggi, nasi divee masterzy przeistoczyl
p
li się w prim
ma baleriny.
W piąteek 11 styczznia popłynęęliśmy w głąb
g
atolu
pomiędzzy wysepkki. Miejsceem ciekaw
wym pod
względeem nurkow
wym była rafa Fish
h Head.
Nurkow
wanie było łatwe, zee względu na brak
prądu..
silnego
Podczzas
nurrkowania
wóch stałycch rezydenttów tego
odwiedzziliśmy dw
miejscaa, bardzo przzyjaźnie nastawione doo nurków
napoleoony. Podppływały do nurkków na

wyciąg
gnięcie ręki i w przeciiwieństwie do mant
bardzo chętnie pozzowały do fotografii. Czasem
podpływ
wały aż nazzbyt blisko…
…

Opróczz napoleonóów mogliśm
my podziwiaać również
innych przedstawicieli fauny morskiej takich
t
jak
żółwie morskie czy
c
całkiem
m sporej wielkości
płaszczkki. A najwaażniejsze jesst to, że zwiierzaki nie
uciekająą od nurków
w bo praw
wie wcale ich
i tu nie
ma…
Po połuudniu był czas na relakss…

zielone palmy, ccudowna plaża
p
z
białym piaseczkiem
m, lazurow
wa woda
i żywej duszy
d
dookkoła. To właaśnie jest
raj na zieemi…
Mieliśm
my parę goodzin czasu
u, które
mogliśm
my spędzićć na wyssepce –
cudownee lenistwo - i nawet człowiek
c
się nie obejrzał
o
jakk zrobił sięę zachód
słońca i ….trzeba
…
byyło wracać.

Wieczorem przenieeśliśmy się na rafę Maaya Thila, gdzie
g
odbyłło się pierw
wsze i ostatn
nie na tej
wie nurkowanie nocnee. Łódź nurrkowa stan
nęła na kotw
wicy nad ssamą rafą, poczym
wypraw
została do rafy przzymocowanna opustówkka, po któreej schodziliśśmy na dnoo (niecałe 9 metrów
głębokoości) i zahacczaliśmy sięę linką do rafy
r
(niestetty w tym miejscu
m
był dduży prąd). Gdy już
wszyscyy się opuśccili i ustaw
wili grzeczniie w szereg
gu na dnie,, cierpliwiee poczekaliśśmy na
defilaadę. Przed nami raz po raz, w świetle latarek,
pojjawiały się ryby duże i małe nie w
wyłączając rekinów
(poolujący, wid
doczny jedyynie w świetle latarki rekin…
braakowało tylk
ko muzyki z filmu „szcczęki”) .
Po kilkunastu
u minutacch, z Raffałem i Malikiem
M
zroobiliśmy so
obie rundkkę dookołaa rafy (raafa była

podobnaa do ergu w Egipcie)). Mogliśmyy obserwow
wać sporą ilość
i
nastrooszonych do
o granic
możliwoości skrzyddlic polujących na swooją kolację (albo możee śniadanie ?). Udało nam się
także wypatrzyć
w
żóółwia, któryy wklinowaał się pomięędzy koralee i zrobił soobie drzemk
kę. Całe
nurkowanie nocnee trwało okkoło 50 minnut a na koniec
k
po opustówce
o
wdrapaliśm
my się z
powroteem na pokłaad.
Na nasttępny dzień wracaliśmyy już do Maale. Rano daliśmy
d
ostaatniego nuraa na Bathalla Maga
Kan Th
hila, machając na poożegnanie rekinom i rajom
r
a takkże podrapaliśmy za uszkiem
napotkaane mureny (co by nass dobrze wsspominały). Około połuudnia dopłyynęliśmy do
o miasta,
gdzie
g
jeszccze było parę god
dzin na
zwiedzanie.
z
Przeszliśm
my się po ulicach,
odwiedziliśm
o
my kilka św
wiątyń budd
dyjskich,
po
p czym pożżegnaliśmy się ze wszy
ystkimi i
udaliśmy
u
sięę na lotniskko aby udaać się na
kolejną
k
fasccynującą wyyprawę (tym
m razem
ju
uż nie nurkkową) – naa Sri Lankęę. Ale to
ju
uż całkiem inna historiia….

