MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA ŻEGLARZA JACHTOWEGO
Strona | 1

Część trzecia :
1. Meteorologia
2. Prace Bosmańskie
3. Węzły żeglarskie
4. Etykieta jachtowa

Szkoła żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7 80-150 Gdańsk Poland
biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00

www.ObozyZeglarskie.com

e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com

tel. +48 53 17 711 10

Strona | 2

METEREOLOGIA
Meteorologia jest to dział nauki zajmujący się badaniem zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej, szczególnie w jej
niższej warstwie - troposferze. Meteorologia bada jak zachodzące procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na
danym obszarze. Spróbujemy przybliżyć Wam ten dział nauki, którego znajomość pomoże każdemu żeglarzowi przetrwać w każdych
warunkach.

Elementy i przyrządy meteorologiczne
Elementy meteorologiczne:
Ciśnienie atmosferyczne
Wiatr
Temperatura powietrza
Wilgotność powietrza
Widzialność pozioma
Chmury
Opady atmosferyczne
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STAN POGODY OKREŚLAJĄ NASTEPUJĄCE CZYNNIKI:
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1. TEMPERATURA - wilekość fizyczna określająca, w jakim stopniu ogrzane jest powietrze. Innymi słowy okresla stan cieplny atmosfery.
Mierzymy ją termometrem, a określają ja stopnie Celcjusza (oC).

2. WILGOTNOŚĆ POWIETRZA - (względna) jest to ilość pary wodnej zawartej w powietrzu. Dokładniej możemy to określić jako stosunek
pary wodnej zawartej w powietrzu do tej ilości pary, która by to powietrze nasyciła w danej temperaturze lub ciśnieniu. Mierzymy ją
higrometrem i wyraża się ją w procentach. "PUNKT ROSY" - temperatura, w której powietrze staje się nasycone wilgocią po uzyskaniu
maksymalnej zawartości pary wodnej w danej temperaturze.
Wilgotność charakteryzuje się na różne sposoby. Najpopularniejsze to:

- wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m³ powietrza,
- wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach przypadająca na 1 kg powietrza, (powietrza ważonego razem z parą wodną),
- prężność pary wodnej - ciśnienie parcjalne (cząstkowe), wywierane przez parę wodną w powietrzu.
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3. CIŚNIENIE - to ciężar słupa powietrza przypadający na jednostkę powierzchni. Mierzymy je: barometrem, aneroidem, barografem. Jednostką
ciśnienia jest paskal (Pa). Średna wartość ciśnienia przy temperaturze O st. C wynosi 1013 hPa (hektopascali). Na mapie oznaczane sa izobarami
(wyznaczanymi co 5 hPa).
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NIŻ BARYCZNY

Obszar niskiego ciśnienia, wokół którego ciśnienie jest wyższe, na mapie oznaczany literą N. Na półkuli północnej wiatr wieje przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.

WYŻ BARYCZNY

Obszar wysokiego ciśnienia, wokół którego ciśnienie jest niższe, na mapie oznaczany literą W. Na półkuli północnej wiatr wieje zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
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ZATOKA - obszar obniżonego ciśnienia pomiędzy dwoma obszarami o powietrzu podwyższonym.

KLIN - obszar ciśnienia podwyższonego pomiędzy dwoma obszarami ciśnienia obniżonego.

SIODŁO - obszar pomiędzy dwoma niżami (zatokami) i dwoma wyżami (klinami).
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Przyrządy meteoroligiczne
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Skala Beauforta
W praktyce morskiej dla oceny prędkości wiatru bardzo często stosuje się skalę Beauforta. Skala Beauforta określa siłę wiatru. Zasadniczą jej
cechą jest możliwość oceny siły wiatru na podstawie obserwacji powierzchni morza lub obiektów na lądzie, a więc bez wykorzystywania
przyrządów pomiarowych.

0 - Cisza (flauta) (ang. Calm); Prędkość wiatru 0,2 m/s (< 1 km/h)

Tafla morza jest lustrzana.

1 - Bardzo słaby powiew (Light air); Prędkość wiatru 0,3-1,5 m/s (1-5 km/h)

Drobna łuskowata fala, zmarszczki.

2-3 - Łagodny wiatr. LEKKA BRYZA (Light breeze); Prędkość wiatru 1,6-5,4 m/s (6-19 km/h)

Zupełnie drobne krótkie fale, ich grzbiety mają wygląd szklisty.
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4 - Umiarkowany wiatr. SREDNIA BRYZA (Moderate breeze); Prędkość wiatru 5,5-7,9 m/s (20-28 km/h)
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Na grzbietach fal tworzy się piana, słychać plusk.

5 - Świeży wiatr (Fresh breeze); Prędkość wiatru 8,0-10,7 m/s (29-38 km/h)

Szum morza przypomina pomruk, fale dłuższe, gęste białe grzebienie.

6 - Silny wiatr (Strong breeze); Prędkość wiatru 10,8-13,8 m/s (39-49 km/h)

Tworzą się grzywacze, wysoka fala, szum morza.

7 - Bardzo silny wiatr (Near gale); Prędkość wiatru 13,9-17,1 m/s (50-61 km/h)

Piana układa się w równoległe pasma, głośny szum morza.
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8-9 - Sztorm (Gale); Prędkość wiatru 17,2-24,4 m/s (62-88 km/h)
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Wysokie długie fale, pasma piany, ryk morza urywany.

10 - Bardzo silny sztorm (Storm); Prędkość wiatru 24,5-28,4 m/s (89-102 km/h)

Morze białe od piany, fale przełamują się, ryk morza.

11-12 Huragan (Hurricane); Prędkośc wiatru 28,5-36,9 m/s (>103 km/h)

Wiatr zrywa wierzchołki fal, pył wodny, huk morza i ograniczona widoczność.

Admirał Francis Beaufort - znany jako twórca skali siły wiatru nazwanej jego imieniem. Skala została stworzona w 1806 roku i na początku określała ona
jakie żagle powinien nieść żaglowiec przy konkretnej sile wiatru. Skala od samego początku była skala 13 stopniowa od 0 do 12. Gdzie 0 oznaczało że wieje
tak silny wiatr, że żaglowiec nie niesie już żadnych żagli. W końcu lat trzydziestych XIX-wieku skala stała się standardową skalą używaną w dziennikach Royal
Navy. Skala została zestandaryzowana dopiero w 1932 roku od tego czasu jest używana w meteorologii. Obecnie jest ona rozszerzona, głownie dla
określenia siły huraganów, do 18 stopni
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WIATRY OKRESOWE I LOKALNE

PASATY- są to wiatry wiejące od wyżów podzwrotnikowych do równikowego

pasa niży.

MONSUNY- to wiatry okresowe o cyklu rocznym występujące na skutek zmian
oceanami i lądami. W lecie monsuny wieją od morza w kierunku lądów, w zimie

ciśnienia
odwrotnie.
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nad

BRYZA - wiatr lokalny o cyklu dobowym (bryza dzienna i nocna).

Skala stanu morza

Skala stanu morza - powiązana ze skalą Beauforta. Stan morza - umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości
występującej fali. W tabelce przedstawiono siłę wiatru w skali Beauforta oraz stan morza i opisano długość wysokość fali oraz powierzchnię
morza.
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Siła
wiatru
o
B

Stan morza

Wpływ wiatru na powierzchnię morza

Długość Wysokość
fal[m]
fal[m]

Strona | 12

0

0

zupełnie
spokojne

lustrzana tafla wody

-

-

1

1

spokojne

powierzchnia lekko zmarszczona (drobna łuskowata fala)

do 5

0,1-0,25

2

prawie
spokojne

4

3

trochę
ruchliwe

dłuższe fale o wierzchołkach często spienionych; łamanie
się fal wywołuje krótkotrwałe szmery

do 50 0,75-1,25

5

4

ruchliwe

wyraĄne, długie fale, pokryte białą pianą, poszum morza

do 75

1,3-2,0

6

5

lekko
zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są
do 100
wzburzone
białą pianą, szum morza

2,0-3,5

7

fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w
6 wzburzone pasma, silny szum łamiących się fal słychać nawet z dużego do 135
oddalenia

3,5-6,0

8

7

bardzo
wzburzone

fale coraz dłuższe i bardziej strome, gęsta piana układa się
w długie pasma w kierunku wiatru; morze zaczyna huczeć

do 200

9

8

rozszalałe

tworzą się wysokie góry wodne; cała powierzchnia morza

do 250 8,5-11,0

2
3

krótka fala o szklistych grzbietach, sporadycznie pojawia się
do 25 0,25-0,75
piana
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wygląda biało dzięki obfitej pianie łamiących się grzywaczy;
morze grzmi

10
11
9

nadzwyczaj
rozszalałe

fale, tak wielkie, że statki znajdujące się w dolinie przestają do 300
powyżej
być widoczne; wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny,
11
ograniczający widoczność praktycznie do zera
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SZKWAŁ - nagły wzrost prędkości wiatru o co najmniej 8 m/s od prędkości początkowej powyżej 10 m/s. Może osiągać do 9 stopni w skali

Beauforta. Szkwał trwa krótko, do kilku minut i może nieść ze sobą śnieg lub deszcz. Powstaje zazwyczaj tam, gdzie stykają się dwie masy
powietrza o dużej różnicy temperatur. Bardzo często to zjawisko związane jest z chmurą cumulonimbus. Ostrzeżeniem przed możliwym
szkwałem jest obecność na przedzie chmury burzowej tak zwanego wału szkwałowego. Szkwały mogą być związane z nawałnicą
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Komunikaty pogodowe

Komunikaty meteorologiczne - informacja o pogodzie nadawana różnymi środkami np. przez radio, UKF itp. Chcemy zaprezentować, mały
poradnik na temat komunikatów meteo. Zacznijmy od źródeł pozyskania takiego komunikatu. Poniżej lista takich źródeł:










Internet – oczywiści jeśli tylko istnieje możliwość dostępu do niego, co nie zawsze jest możliwe na jachcie, ale dostęp do kafejki
internetowej w porcie jest możliwy, choć nie w każdym
TV - dostęp do TV w porcie nie jest problem, choć nie w każdym porcie możemy znaleźć odbiornik TV.
Radio – jest w tej chwili prawie na każdym jachcie, jedyne co musimy znać to częstotliwość stacji jakiej chcemy słuchać i czas
podawanych komunikatów.
UKF – jeśli jest zainstalowana na jachcie, a powinna być, na kanale 16 podawane są informację kiedy i na którym kanale można
wysłuchać prognozy pogody. Takie informacje można znaleźć również w księgach locji, Almanachach żeglarskich i poradnikach.
Bosmanat portu, SAR – takie służby jak Coast Guard czy SAR podają przez radio komunikaty pogodowe na życzenie, trzeba o nie tylko
poprosić, ewentualnie odeślą do odpowiednich służb meteorologicznych. Prognozy pogody są również wywieszane w Kapitanach Portów
np. na tablicy informacyjnej. Jeśli chcemy dostać taką prognozę pogody to za drobną opłata jest ona drukowana przez taka jednostkę dla
nas – tak jest np. w Chorwacji.
NAVTEX – system, który pozwala nam na otrzymywaniu komunikatów meteorologicznych oraz ostrzeżeń.
Telefon komórkowy, satelitarny – jeśli tylko istnieje możliwość otrzymywania na te urządzenia prognoz pogody, należy to zrobić
wcześniej przed wyjściem w morze i dowiedzieć się ile to może nas kosztować, szczególnie w przypadku pobytu zagranicą.
GRIP – mapy elektroniczne i software – GRIP są to pliki, które za pomocą odpowiedniego oprogramowania możemy wgrać np. do GPS
z mapami, lub do komputera i pokaże on nam mapy synoptyczne nałożone naszej mapie.

Jak wynika z powyższej listy jest dość sporo możliwości na uzyskanie komunikatów meteo. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze będziemy
posiadali na jachcie wszystkie wymienione urządzenia. Jednak przed samym rejsem warto znać podstawową wiedzę jak taki komunikat odebrać i
jak jest on zbudowany.
Sprawdzenie komunikatu meteorologicznego przed rejsem.
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1. Kto i o której godzinie nadaje prognozę pogody. Gdzie należy szukać informacji o komunikatach – spis świateł i sygnałów radiowych,
biura w marinie, policja portowa, poradniki żeglarskie lub w Internecie.
2. Sprawdzić jak jesteśmy zagranica w jakim czasie, czasami komunikaty podawane są w GMT lub UTC.
3. Znaleźć mapkę z podziałem na akweny, żeby poprawnie odczytać informację o pogodzie na interesujący nas akwen.
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Budowa komunikatu
1. Kto przygotował, data i godzina – Informacje na temat jaka instytucją wydała dany komunikat meteorologiczny.
2. Ostrzeżenie – są one zawsze na początku komunikatu, jako że są one najważniejszą jego częścią. Ostrzeżenie dotyczą głownie takich
zjawisk jak: silnych wiatrów, sztormów lub inne zjawiska niebezpieczne dla żeglugi. W komunikacie może być informacja, że takie
zjawiska nie występują.
Polskie informacje na temat siły wiatru
Umiarkowany wiatr – 4-6 B
Silny wiatr – 6-7 B
Ostrzeżenie sztormowe – 8-12 B
Ostrzeżenia angielskie
Strong Wind Warning – 6-7 B
Gale Warning – 8-9 B
Storm Warning – 10-12 B
3. Aktualna sytuacja baryczna danego akwenu. Skrótowy opis sytuacji synoptycznej regionu. Sytuacja może dotyczyć większego obszaru
niż akwen na którym obecnie się znajdujemy.
4. Prognoza na najbliższe 12 godzin, zawiera takie informacje jak kierunek i siła wiatru, stan morza, opady, widzialność dla poszczególnych
akwenów.
5. Orientacyjną prognozę na kolejne 12 godzin.
6. Podawane jest ciśnienie, temperatura i siła wiatru w wybranych portach – ta informacja nie jest podawana przez wszystkiego stacje meteo
i nie we wszystkich komunikatach.
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CHMURY
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Cirrus (Ci) Chmura pierzasta w kształcie białych włókien, nitek, ławic lub wąskich pasm o
jedwabistym wyglądzie. Najczęściej występują w postaci cienkich włókien, prawie prostolinijnych,
nieregularnych zagiętych lub poplątanych chaotycznie ze sobą. Niekiedy mają charakterystyczne
zagięcia do góry w kształcie haczyków. Występują też w ławicach tak gęstych, że wydają się szarawe,
mimo iż chmury cirrus są bardziej białe niż jakiekolwiek inne, znajdujące się w tej samej części nieba.
Ten rodzaj chmur może nawet lekko zasłonić Słońce, rozmywać jego zarysy, a czasem zasłonić
zupełnie.
Człony chmur cirrus są niekiedy ułożone w szerokie równoległe pasma, które wydają się być zbieżne
ku widnokręgowi. Rzadziej chmury cirrus ukazują się w kształcie małych, zaokrąglonych kłaczyków
mniej lub bardziej rozrzuconych, lub w postaci zaokrąglonych wieżyczek o wspólnej podstawie.
Gdy Słońce zachodzi, chmury cirrus, położone wysoko na niebie, zmieniają barwę na zółtą, później
na różową i w końcu na szarą. O wschodzie kolejność barw jest odwrotna.
Cirrus składa się z małych i znacznie rozproszonych kryształków lodu, sunie po niebie majestatycznie, na oko powoli, w rzeczywistości z
szybkością 70 km/h i więcej.
Cirrocumulus (Cc) Chmura kłębiasto-pierzasta, występuje w postaci cienkiej białej ławicy, płat lub
warstw chmur bez cieni, złożona z małych członów połączonych ze sobą lub oddzielonych w kształcie
ziaren, zmarszczek. Płaty chmur wykazują jeden lub dwa kierunki sfalowania. czasem płaty mogą
mieć zaokrąglone przerwy, rozmieszczone dość regularnie, tak że chmury przypominają sieć lub
plaster miodu.
Chmury cirrocumulus są zawsze na tyle przejrzyste, że umożliwiają określenie położenia Słońca i
księżyca. Składają się z małych kryształków lodu lub silnie przechłodzonych kropel wody albo
mieszaniny tych składników.
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Cirrostarus (Cs) Chmura wartswowo-pierzasta występująca jako przejrzysta biaława zasłona z chmur
o włóknistym lub gładkim wyglądzie, pokrywająca niebo całkowicie lub częściowo. Zasłona chmur
cirristratus może być prążkowana lub przybierać wygląd mglisty. Brzeg chmur jest niekiedy ostro
zarysowany, lecz częściej zakończony chmurami cirrus na kształt frędzli.
Chmury cirrostratus nigdy nie są na tyle gęste, by przeszkodzić w rzucaniu cieni przez przedmioty
znajdujące się na powierzchni Ziemi, z wyjątkiem sytuacji, gdy Słońce jest nisko nad widnokręgiem.
Uwagi dotyczące barw chmur cirrus są dłużej mierze słuszne dla chmur cirrostratus. Cirrostratusy
zbudowane są pełnych, małych kryształków lodu, znacznie rozproszonych . Są to chmury która
znajdują się dość daleko od powierzchni Ziemi tzn. około 8-10 km.
Altocumulus (Ac) Chmura średnia, kłębiasta, biała lub szara warstwa albo ławica chmur, na ogół
wykazująca cienie, złożona z rozległych płatów, wydłużonych równoległych walców itp.,które mogą
być rozdzielone pasmami czystego nieba.
Płaty chmur altocumulus są często obserwowane równocześnie na dwóch lub więcej poziomach.
Chmury te występują również w postaci ławic, mających kształt soczewski lub migdału, często bardzo
wydłużonych, o wyraźnych zarysach. Pewne rodzaje chmur altocumulus przybierają kształty małych
odosobnionych kłaczków, których dolne części są nieco postrzępione, chmurom tym towarzyszą
często włókniste smugi. Również rzadko altocumulus ma wygląd szeregu wieżyczek wyrastających ze
wspólnej podstawy.
Chmury altocumulus są zbudowane zasadniczo z kropelek wody, chociaż przy niskich temperaturach
występują w niej również kryształki lodu.
Altostratus (As) Chmura średnia warstwowa, występująca jako płat lub warstwa chmur szarawych lub
niebieskawych o wyglądzie prążkowym, włóknistym lub jednolitym, pokrywająca niebo całkowicie
lub częściowo. Miejscami warstwa ta jest tak cienka, że słońce jest widoczne, jak przez matowe szkło.
Chmury altostratus charakteryzuje się prawie zawsze dużą rozciągłość pozioma (do kilkuset
kilometrów) i pionowa (do kilku kilometrów). Mogą składać się z dwóch lub więcej warstw
ułożonych na różnych poziomach, niekiedy połączonych ze sobą.Altostratus daje opady, które można
obserwować w postaci smugi poniżej jej podstawy (tzw. virga), wskutek czego dolna powierzchnia
chmury może przybrać wygląd postrzępiony. Gdy opady sięgają powierzchni Ziemi, mają one zwykle
charakter ciągły i występują w postaci deszczu, śniegu lub ziaren lodowych. składa się z kropelek
wody w części dolnej i kryształków lodu w części górnej a w części środkowej z mieszaniny tych
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składników.

Nimbostratus (Nb) Szara warstwa chmur, często ciemna wręcz czarna, o wyglądzie rozmytym
wskutek opadów ciągłego deszczu lub śniegu, który w większości dochodzi do Ziemi. Dolna
powierzchnia chmury nimbostatus jest często całkowicie lub częściowo zasłonięta przez niskie,
postrzępione chmury, które szybko zmieniają kształty, początkowo są złożone z oddzielnych
jednostek, potem mogą łączyć się ze sobą i chmurą nimbostarus. Chmury nimbostartus składają się z kropelek wody (niekiedy przechłodzonej)
oraz kryształków i płatków śniegu. Jest ona tak gruba, że całkowicie przesłania Słońce. Znajduje się od 1 km od powierzchni i potrafi się tak
ciągnąć do 7 km.
Stratocumulus (Sc) Chmura kłębiasta, warstwowa występuje jako szara lub biaława ławica warstw
chmur, mająca prawie zawsze ciemne części, złożona z zaokrąglonych brył, walców itp., połączonych
ze sobą lub oddzielonych i nie mających włóknistego wyglądu.
chmury stratocumulus składają się z członów podobnych do członów altocumulus, lecz położonych
niżej, więc pozornie większych. Wielkość i grubość chmur stratocumulus zmienia się w szerokich
granicach. Niekiedy człony chmur mają postać walców, oddzielonych pasmami czystego nieba.
Chmury stratocumulus dają niekiedy opad o słabym natężeniu w postaci deszczu, śniegu lub krup
śnieżnych. Statocumulus składa się z małych kropelek wody, pomieszanej często z miękką krupą lub
płatkami śniegu.
Stratus (St) Chmura niska warstwowa, na ogół szara warstwa chmur o dobrze zaznaczonej dolnej
powierzchni, która może być sfalowana. Czasami jest obserwowana w postaci fragmentów o
zmieniających się wymiarach i jasności, mniej lub bardziej połączonych, bądź też w postaci strzępów
szybko zmieniających kształt i jasność., czy postrzępionych ławic. Występuje najczęściej jako
mglista, szara i prawie jednostajna warstwa, mająca tak niską podstawę, że zasłania wierzchołki
wzgórz i wysokich budowli. Chmury stratus może być tak cienka, że zarysy Słońca i Księżyca są
przez nią dobrze widoczne. Innym razem przybierają groźny wygląd. Chmura ta może dać opad
mżawki, śniegu, słupków lodowych i śniegu ziarnistego.
Stratus składa się z kropelek wody, czasami pomieszanej z igiełkami lodu lub ziarnistym śniegiem.
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Cumulus (Cu) Chmura kłębiasta, występuje jako oddzielne, na ogół gęste chmury o ostrych zarysach,
rozwijające się w kierunku pionowym, w kształcie pagórków, kopuł wież, których górna,
początkująca część przypomina często kalafior. Chmury cumulus mogą występować jednocześnie w
różnych stadiach pionowego rozwoju, a więc mogą mieć również małą rozciągłość pionową i
wyglądać jak spłaszczone . Niekiedy mają bardzo postrzępione brzegi, przy czym ich zarysy ulegają
szybkim zmianom. Chmury o umiarkowanym pionowym rozwoju ustawiają się niekiedy w szeregi
prawie równoległe w kierunku wiatru. Chmury o dużej pionowej rozciągłości mogą dać opad. W
strefie międzyzwrotnikowej często dają ulewy.
Oświetlane przez Słońce partie chmur są przeważnie lśniącą białe. Podstawa ich jest stosunkowo
ciemna i prawie pozioma. Cumulus składa się z głównie z kropelek wody, a przy niskich
temperaturach także z kryształków lodu.

Cumulonimbus (Cb)Chmura kłębiasta, deszczowa występuje jako potężna chmura o dużej
rozciągłości pionowej w kształcie góry lub wielkich wież. Przynajmniej część jej wierzchołka jest
zazwyczaj gładka, włóknista lub prążkowana i prawie spłaszczona. Część ta rozpościera się w
kształcie kowadła lub rozległego pióropusza. Poniżej podstawy, często ciemnej, niejednokrotnie
występują niskie, postrzępione chmury połączone z podstawą lub oddzielone od niej.
chmury cumulonimbus mogą występować jako odosobnione lub w postaci długiego szeregu
połączonych chmur, przypominającego rozległą ścianę. Górna część chmury jest niekiedy połączona z
chmurami altostratus i nimostratus. U dołu mogą występować zwisające wypukłości (mamma) i
smugi opadów deszczu (virga).
Z chmurami cumulomimbus są związane silne przelotne opady deszczu śniegu lub gradu, grzmoty i
błyskawice. Towarzyszą im często silne szkwały. chmury cumulonimbus składają się z kropelek wody, a w górnej wypiętrzonej części również z
kryształków lodu, zawiera też często płatki śniegu, krupy lub grad. Krople wody i deszczu mogą być silnie przechłodzone.
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Przewidywania zmian pogody
Przewidywania zmian pogody pozwala na dostatecznie wczesne podjęcie decyzji co do dalszej żeglugi, wyboru trasy rejsu z punktu widzenia
bezpieczeństwa czy doboru żagli. Stąd też niezależnie od prognoz pogody podawanych w radio czy w Internecie, powinno się obserwować wodę
, niebo i ziemię.
Zmianę warunków pogodowych można poznać czy przewidzieć na podstawie wielu charakterystycznych oznak:
Pogodę pochmurną i wietrzną zapowiadają:













nadciągające z zachodu chmury warstwowe na różnych poziomach
krwistoczerwony wschód słońca
brudnożółty wschód słońca bez chmur lub za ciemną warstwą chmur nad horyzontem
systematyczny spadek ciśnienia
wzrost siły wiatru pod wieczór i w nocy
halo (pierścień) wokół księżyca
nagła zmiana kierunku wiatru
wiatr z kierunków południowych, skręcający na zachodni
nisko latające ptaki
silnie świecenie gwiazd
przy pogodzie bezwietrznej dym ścielący się po wodzie
tęcza rano lub przed południem
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Pogodę bezdeszczową, ładną z umiarkowanymi wiatrami zapowiadają:
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czysty i jasny widnokrąg podczas wschodu słońca
mgła opadająca nad ranem
obfita rosa rano i wieczorem
wiatr tężeje w południe, a cichnie nad ranem i wieczorem
zanikanie pod wieczór chmur kłębiastych
po zachodzie słońca barwa nieba o odcieniu złotym
niezbyt intensywnie świecenie gwiazd
utrzymywanie się lub nawet podnoszenie ciśnienia
występowanie tęczy w godzinach popołudniowych
unoszenie dymu pionowo ku górze
czerwony zachód słońca
systematyczny wzrost ciśnienia po pogodzie chmurnej, deszczowej i wietrznej

Silne wiatry zapowiada:







ciemnioniebieskie niebo
silne świecenie gwiazd
czerwona tarcza księżyca
krwistoczerwony wschód słońca
wzrost siły wiatru po ustaniu opadu
bardzo szybki spadek ciśnienia
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RODZAJE LIN I ICH ZASTOSOWANIE
Liny stalowe używane jako olinowanie stałe są skręcane z cienkich drutów ze stali węglowej, zabezpieczonych przed korozją powłoką cynkową.
Sześciopokrętkowe (dwuzwite) np.:6x7+R (rys.1) lub ze stali stopowej, nierdzewnej (kwasoodpornej)- jednosplotkowe (jednozwite) np.: 7x7
(rys.2), 1x19 (rys.3) potocznie zwane strunowymi. Liny stalowe używane na olinowanie ruchome są linami miękkimi, z rdzeniem np.
włókiennym, o dużej liczbie drutów w splotach. Rdzeń (tzw. dusza) nasycony tłuszczem ułatwia konserwację liny i zapewnia odpowiednią
giętkość.

1- l. stalowa ocynkowana z rdzeniem roślinnym
2- l. stalowa miękka
3- l. nierdzewna strunowa
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Liny włókienne z włókien syntetycznych lub roślinnych (coraz rzadziej), używane są na olinowanie ruchome. Są skręcane z 3, 4 pokrętek z
rdzeniami (lub bez) w środku, lewo lub prawoskrętnie w zależności od kierunku skrętu pokrętek albo splatane z pokrętek lub nieskręconych
pasemek przędzy. Końce lin z włókien syntetycznych zabezpiecza się prze rozkręceniem przez nadtapianie ich w płomieniach gazu lub świecy
albo za pomocą lutownicy. Na końce lin roślinnych zakłada się opaski (omotki).

1- l. pokrętkowa prawoskrętna

2- l.pleciona z 8 pasm
3- l. pokrętkowa pleciona podwójnie
4- l. pleciona z 4 pokrętek, tzw. Nelson
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KONSERWACJA ŻAGLI
Ważna czynność po zdjęciu żagli to mycie z ewentualnym czyszczeniem. Jeśli pływamy w trudnych warunkach wiatrowych z dużą ilością Strona | 24
opadów powinniśmy koniecznie myć żagle na koniec każdego sezonu. Najprościej jest sporządzić roztwór wody z mydłem i namoczyć w nim
tkaninę na kilka godzin. Później wystarczy spłukać czystą wodą i wysuszyć. Jeśli nie dysponujemy większym pomieszczeniem suszenie
skutecznie przeprowadzimy na trawniku lub czystej betonowej powierzchni . Bardzo brudne fragmenty czyścimy zanurzając fragmenty żagla w
roztworem wody z niewielka ilością środka wybielającego , możemy lekko szczotkować a następnie namaczamy w wodzie z mydłem . Żagle
laminowane płuczemy wodą , suszymy i rolujemy pamiętajmy, ten typ żagli nie lubi szczotki ani namaczania . Składamy tylko suchy materiał
by zapobiec rozwojowi plesni .Nowoczesne żagle dakronowe nie są wrażliwe na zabiegi pielęgnacyjne pod względem utraty wytrzymałości.
Mycie jest dobrym czasem na dokładne obejrzenie powierzchni żagli. Jeśli zdarzą się jakieś uszkodzenia np.: przetarcia w sąsiedztwie salingu w
okolicy kieszeni listwy grota , rozdarcia tkaniny, możemy próbować naprawiać je we własnym zakresie. W ocenie sytuacji bierzemy pod uwagę
wielkość uszkodzenia i nasze umiejętności. Jeśli nie czujemy się na siłach, powierzmy naprawę żaglomistrzowi. Samodzielna naprawa wymaga
posiadania kawałka tkaniny żaglowej podobnej do naprawianej ,gruba poliestrowa nić, taśma klejąca dwustronna, igła bosmańska, ostry nóż i
lutownica. Przydadzą się również kawałki samoprzylepnego dakronu. Dostępne są też taśmy do naprawy rozdarć tkaniny żaglowej.
Naprawiając uszkodzenia należy na początku usunąć porwane elementy tkaniny . W tym celu odcinamy postrzępione brzegi ostrym gorącym
nożem lub ostrzem lutownicy. Ogrzane narzędzia stapiają nici wzdłuż ciętych brzegów. Następnie oklejamy brzegi taśmą dwustronną , zrywamy
osłonę tylko z jednej strony. Wycinamy łatę o większym wymiarze niż otwór w miejscu uszkodzenia. Przygotowanie łaty i jej brzegów przebiega
podobnie jak opisano powyżej. Następnie zrywamy drugą osłonę taśm przyklejonych do otworu w żaglu i naklejamy łatę na żagiel. Teraz
dopiero przyszywamy łatę do tkaniny żagla ściegiem zygzakowatym po krawędziach łaty.
Małe otwory i rozdarcia najłatwiej naprawić samoprzylepnym dakronem. Zdobyć go można jako odpad w żaglowniach które wykonują przy jego
udziale napisy np. numerów rejestracyjnych. Tak zaklejone otwory są dosyć dobrze zabezpieczone ponieważ łaty dakronowe są mocne i trwałe.
Oczyszczone żagle po wymaganych naprawach należy przygotować do zimowania . Dakronowe z miękkim kalandrowaniem obecnie spotykane
najczęściej możemy złożyć w kostkę i zapakować do worka . Natomiast żagle o twardym skalandrowaniu ,laminowane włóknem węglowym czy
pokryte kevlarem ( jachty regatowe ) zwijamy w rulony unikając załamań .Składujemy ja w suchych pomieszczeniach by uchronić się przed
rozwojem pleśni która może nie szkodzi żaglom dakronowym jednak powoduje powstawanie czarnych plam .Rzadko spotykane obecnie żagle
bawełniane wymagają szczególnej opieki jeśli chodzi o przechowywanie w warunkach wolnych od wilgoci .Zawilgocone z rozwijającą się
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pleśnią w bardzo szybkim tempie ulegają degradacji . Dokładne przygotowanie żagli do zimowania pozwoli nam na maksymalne skrócenie
cennego czasu koniecznego do przygotowania jachtu przed postawieniem na wodzie w okresie wiosennym .
Uwago co do składania żagla
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Rolując żagiel musimy zadbać o sposób układania się listew czyli rolujemy luźno układamy listwy równolegle do osi rolowania ,następnie
pakujemy w długie worki i w pozycji poziomej układamy na półkach . Żagle rolowane podczas sezonu na rolerze warto rolować inaczej niż
zwykle czyli np. według liku dolnego .
Składając żagle w kostkę rozpoczynamy od liku dolnego podążając do rogu fałowego , składamy tak by nowe załamania omijały ślady
poprzedniego składu, celując jednocześnie z ewentualnie występującymi oknami z monofilmu pomiędzy zagięciami .

KONSERWACJA KADŁUBA
Kadłub jachtu podczas pływania ulega niszczącemu działaniu środowiska wodnego i atmosfery. Dlatego oprócz bieżących przeglądów należy
poddawać go różnym zabiegom konserwacyjnym.
Po skończonym sezonie żeglarskim jacht należy roztaklować, a kadłub wyciągąnąć z wody przy pomocy slipu, dźwiga lub wózka. Po
wyciągnięciu kadłub trzeba dokładnie osuszyć, otwierając wszystkie luki, wywietrzniki i korki na dnie.
Inaczej konserwujemy kadłub drewniany a inaczej kadłub wykonany z laminatu.
Kadłub drewniany: uzupełniamy uszkodzenia elementami drewnianymi, w razie potrzeby szpachlujemy, uszczelniamy bawełną i pokostem. Na
końcu , w razie potrzeby malujemy.
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WĘZŁY ŻEGLARSKIE
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Ósemka
Stosowany jako zgrubienie na końcach szotów uniemożliwiające wyszorowanie się liny z bloku, kipy. Z reguły
ósemkę wiążemy na końcu szotów foka i na linie talii szota grota.
Obejrzyj wiązanie:
http://www.przewodnikzeglarski.pl/osemka.html

Węzeł szotowy
Stosujemy do połączenia szota do rogu szotowego żagla. Nie należy go wykorzystywać przy dużych
obciążeniach i śliskich powierzchniach.
Obejrzyj wiązanie:

http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-szotowy.html
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Węzeł bramszotowy
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Ma zastosowanie jak węzeł szotowy lub do łączenia lin jednakowej grubości. Jest pewniejszy od szotowego i
odporny na szarpanie.
Obejrzyj wiązanie:
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-bramszotowy.html

Węzeł knagowy
Służy do wiązania kotwic, sond, wiader itp. Węzeł niezwykle pewny w trzymaniu. Po dłuższej pracy kluczka,
stanowiąca składnik węzła, zaciska się.
Obejrzyj wiązanie:
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-kotwiczny.html

Węzeł płaski
Znajduje zastosowanie do łączenia lin o zbliżonej grubości.
Obejrzyj wiązanie:
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-plaski.html
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Węzeł refowy
Wiązany podobnie do płaskiego, z tym, że jeden koniec przeciągamy podwójnie. Pociągając za ten koniec,
łatwo węzeł rozwiązać. Stąd chyba pochodzi nazwa - rafowy, bo potem możemy łatwo i szybko rozwiązać
refsejzingi. Wszystko byłoby piękne, gdyby nie fakt, że rozplątuje się on tak łatwo, iż robi to nawet wtedy, gdy Strona | 28
tego nie chcemy.http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-refowy.html

Węzeł rzutkowy
Służy do wiązania rzutki do ucha cumy lub holu. Trzeba dobrze go zacisnąć, bo może się wyślizgiwać w
czasie pracy.
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-rzutkowy.html

Wyblinka
Używany do zawiązania liny na przedmiocie lub linie o większym obwodzie. Węzeł ten mocno trzyma, a więc
i trudno się rozwiązuje. Wbrew logice i sztuce żeglarskiej, widzimy często, że używa się go do cumowania.

http://www.przewodnikzeglarski.pl/wyblinka.html
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Węzeł ratowniczy
Należy bezwzględnie umieć go zrobić - umiejętność szybkiego wiązania na sobie obowiązuje każdego żeglarza.
Służy do zabezpieczenia człowieka w czasie pracy w trudnych warunkach - na pokładzie, za burtą lub na
wysokości. Węzeł się nie zaciska. Przy jego robieniu pilnujmy się, aby lina nie zacisnęła się nam na nadgarstku. Strona | 29
Węzeł wiążemy końcami palców.
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-ratowniczy.html

Węzeł ratowniczy jako pętla cumownicza
Z racji nie zaciskania się - idealny do cumowania jachtów. Wiążemy go z ręki. Po założeniu na poler, knagę,
resztę cumy wybieramy na pokład. Warto go stosować. Wygodny i szybki w wiązaniu, rozwiązywaniu i
obkładaniu.
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-ratowniczy-jako-petla-cumownicza.html

Węzeł cumowy żeglarski
Służy do cumowania, oczywiście się nie zaciska. Również pamiętajmy o zaciśnięciu liny na polerze. Chodzi
o to, że jeśli będzie luźna, to w czasie postoju jachtu na cumie "myszkuje" on, czyli kręci dziobem, a lina
obciera się o poler. Po jakimś czasie przetrze się.
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezly-zeglarskie.html
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Węzeł knagowy
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Służy do obkładania szotów, fałów, cum na knadze.
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-knagowy.html
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ETYKIETA JACHTOWA
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Wszyscy o niej mówią, uczą jej na każdym porządnym kursie żeglarskim i wymagają na co dzień. Czym tak naprawdę jest etykieta żeglarska?
Jest to zbiór zwyczajów i obyczajów ( pisanych i nie) związanych z uprawianiem żeglarstwa, obejmujący następujące zagadnienia:





Wygląd i postawa załogi,
Wygląd jachtu,
Zachowanie załogi
Etykieta flagowa,

No to po kolei, żeby zachować ład i porządek.

Wygląd i postawa załogi:
Załoga winna zawsze wyglądać czysty i schludnie. Strojem zalecanym przez Polski Związek Żeglarski dla żeglarzy podczas występowania na
oficjalnych imprezach i uroczystościach jest ubiór składający się z białej koszuli, granatowej marynarki, szarych spodni, granatowego krawata,
czarnych butów. Na lewej piersi marynarki można nosić emblemat PZŻ lub klubu żeglarskiego. Całości stroju dopełnia czapka oficerska ze
znaczkiem klubowym.
Na co dzień stój żeglarzy jest oczywiście zupełnie inny, ale dostosowany do rodzaju uprawianej żeglugi oraz warunków pogodowych. Strój
załogi krótkich rejsów np. na jeziorach w celach typowo wypoczynkowych, różni się od tego stosowanego w długich rejsach morskich. Zawsze
należy być przygotowanym na zmianę pogody i mieć pod ręka ubrania na zmianę. Jedna zasada obowiązuje wszystkich. Do portu wchodzimy
ubrani niezależnie od pogody. Czy słońce czy deszcz, tors winien być zakryty.
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Ważną sprawą jest obuwie, w jakim załoga przebywa na jachcie. Buty powinny być typu sportowego z podeszwą, która nie powoduje poślizgów
nawet na mokrym pokładzie. Najlepiej żeby obuwie nie powodowało trwałych zabrudzeń (miękka i jasna lub biała podeszwa). Uprawianie
żeglugi na bosaka może doprowadzić do groźnego poślizgnięcia lub kontuzji stopy (złamanie, zranienie). Jeszcze gorszym pod względem
bezpieczeństwa pomysłem jest chodzenie po jachcie w samych skarpetkach. Jest to najprostszy sposób na wybicie sobie zębów.
Pamiętać należy również o nakryciu głowy, chroniącym przed udarem słonecznym a także okularach przeciwsłonecznych. Żeglarz noszący
okulary lecznicze musi pamiętać o ich zabezpieczeniu przed przypadkowym strąceniem ich na pokład lub do wody. Dobrym sposobem jest
przywiązanie do nich cienkiego krawata i przełożenie go przez głowę. Kolejna ważną sprawą są włosy, zawsze związane. Długie powiewające
włosy lub koński ogon mogą zostać pochwycone przez elementy osprzętu lub olinowania, co może skutkować oskalpowaniem. Podobna zasada
tyczy się biżuterii.
Załoga jachtu powinna bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzącego jacht, szczególnie dotyczące wykonywania czynności związanych z
żeglugą oraz bezpieczeństwem ludzi. Jak wszyscy dobrze wiemy na jachcie nie ma demokracji.
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Wygląd jachtu:
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Po pierwsze i najważniejsze – ma być porządek! Klar na osprzęcie, w kabinach załogi, mesie oraz kokpicie to rzecz tak normalna jak
oddychanie. Obojętnie czy żegluga odbywa się na małej jednoosobowej jednostce czy na dużym pełnomorskim jachcie. Nawet całkowicie nowy
lśniący chromem laminatowy gładki jacht, który jest niechlujnie sklarowany, z zabrudzonym przez buty pokładem i bałaganem w kokpicie
będzie wystawiał załodze i prowadzącemu jacht najgorsze świadectwo. Żeglarze, zwłaszcza starszej daty są bardzo przywiązani do tego aspektu i
patrzą z niesmakiem na takie zjawisko.

Nie chodzi o to, by jach był odmalowany i odremontowany. Wiele starszych jachtów szczególnie tych pływających w czarterach nosi na sobie
znamię trudów przebytych rejsów. Jeśli są zachowane porządek i czystość to stan lakieru nie ma większego znaczenia, gdyż od razu widać, że na
jachcie są żeglarze, a nie partacze. Taki jacht jest oglądany z tym większym zainteresowaniem. Nie wszyscy mogą pływać na
najnowocześniejszych jednostkach i tutaj dbałość o jacht i jego wyposażenie potwierdza klasę żeglarza.
Po drugie i równie istotne. Jacht pod żaglami jest w swojej istocie tak piękny, że nie trzeba ozdabiać go w czasie żeglugi innymi,
niestanowiącymi wyposażenia elementami. Wieszanie na wantach i achtersztagach pirackich bander, suszenia ręczników i kąpielówek tudzież
innej bielizny jednoznacznie dyskredytuje takiego żeglarza w oczach innych. Miejscem gdzie możemy suszyć odzież, materace itp. jest port lub
kotwicowisko. Panie i panowie, wypływamy z portu to chowamy wszelnie pranie pod pokład..
Co do oflagowywania naszej jednostki można powiedzieć tyle, że etykieta flagowa dość ściśle określa wszystkie te zagadnienia i inne sytuacje w
niej nie zawarte stanowią naruszenie dobrej praktyki żeglarskiej. Więcej na ten temat poniżej.
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Zachowanie na jachcie:
Sprawa dobrego wychowania odgrywa znaczącą rolę w stosunkach pomiędzy członkami własnej załogi, a jeszcze ważniejszą w kontaktach z
innymi żeglarzami. Jacht jest w czasie rejsu naszym domem, szczególnie w morskich rejsach zagranicznych, kiedy to staje się kawałkiem
ojczystego terytorium. Swoim dobrym zachowaniem, umiejętnościami żeglarskimi oraz uczynnością wobec innych wystawiamy sobie
świadectwo.
Honorową stroną jachtu jest burta nawietrzna w czasie żeglugi, a w czasie postoju burta prawa. Na tej burcie przyjmujemy i żegnamy gości. W
związku z tym wszelki osprzęt ruchomy, jak sklarowane cumy, szoty, itp. w czasie postoju winny znajdiować się na lewej burcie.
Na cudzy jacht nie wchodzimy bez zgody jego kapitana. Najczęście pytanie o zgodę brzmi- Proszę o pozwolenie wejścia na pokład. Wchodząc
raczej zdejmujemy obuwie. Inna sprawa jeśli stoimy burta przy burcie, jak na przykład na Christianso – mała duńska wysepka. Wtedy pytamy o
możliwość przycumowania jachtu longside, gdyż by zejść na ląd przejście przez inny jacht jest nieuniknione. Nie wchodzimy jeśli widzimy
załogę w czasie posiłku lub zajętą pracami pokładowymi. Cumując jacht pamiętajmy o tym by zrobić to w taki sposób by nie przeszkadzać
innym. Jeśli na polerze jest już inna cuma, to swoją zakładamy tak, by załoga jachtu sąsiedniego (przybyłego wcześniej) mogła bez problemu
zdjąć swoja cumę. Pranie i mycie naczyń wykonać należy tak by nie zanieczyszczać wody, z dala od zacumowanych jachtów. Biesiadując
również pamiętajmy o tym żeby zbytnio nie przeszkadzać sąsiadom. Załoga w czasie wchodzenia do portu nie powinna stać na pokładzie.
Wyznaczone osoby powinny pomagać w wykonaniu manewru zaś pozostali czekać w kokpicie.
Pamiętać należy, że prowadzący jacht (kapitan, sternik czy żeglarz) odpowiada za jednostkę i całą powierzoną mu załogę. Z tego powodu ciąży
na nim ogromna odpowiedzialność, ale należy mu się także szczególny szacunek i przywileje. Ważne, aby swoim zachowaniem nie utrudniać mu
i tak już trudnego zadania.
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Etykieta flagowa:
Jachty morskie podnoszą polską banderę sportową PZŻ. Jachty pływające na śródlądziu mogą nosić flagę polską zachowując zasady etykiety
flagowej. Sposób podnoszenia bandery na różnych jednostkach:






jachty jednomasztowe o ożaglowaniu gaflowym - pod pikiem gafla
jachty jednomasztowe o ożaglowaniu bermudzkim- na rufie, na flagsztoku
jachty wielomasztowe o ożaglowaniu gaflowym - pod pikiem gafla tylnego masztu
jachty wielomasztowe o ożaglowaniu bermudzkim- na topie tylnego masztu
jachty płynące na silniku, na holu, stojące na kotwicy czy cumujące przy nabrzeżu podnoszą banderę na flagsztoku

Noszenie przez jachty proporców i bander klubowych określają szczegółowe przepisy. W rejsach zagranicznych, flagę państwa, w którego
jesteśmy gościem podnosimy pod prawym salingiem. Banderę otacza się szczególnym szacunkiem. Każdy żeglarz wchodząc lub schodząc z
jachtu oddaje honor banderze przez zwrócenie się w jej stronę i skinięcie głową. Banderę na jachtach podnosi się o godzinie ósmej rano czasu
miejscowego w czasie trwania sezonu, kiedy na jachcie jest załoga, a opuszcza się o zachodzie słońca, w czasie postoju. Natomiast w czasie
żeglugi bandera jest podniesiona cała dobę. Podnoszenie i opuszczanie bandery w ośrodkach żeglarskich regulują odpowiednie regulaminy tych
ośrodków. Jacht morski wchodzący i wychodzący z portu, płynący po morskich wodach terytorialnych musi mieć podniesioną banderę. Banderę
musi także podnieść jacht na żądanie władz wojskowych, policyjnych i celnych a także podczas przechodzenia obok okrętów wojennych. Na
znak żałoby banderę opuszcza się do połowy masztu. Salutowanie banderą odbywa się w ten sposób, że banderę wolno opuszcza się do połowy
wysokości masztu, a następnie szybko podnosi do góry. Na małych jachtach noszących banderę na flagsztoku salutowanie odbywa się przez
pochylenie całego flagsztoka.
Jeśli chodzi o flagi MKS, które są układane w małą lub dużą galę banderową przy okazji różnych uroczystości, ich kolejność jest ściśle
określona: flaga wywoławcza, A, B, 1, C, D, 2, E, F, 3, G, H, 4, I, J, 5, K, L, 6, M, N, 7, O, P, 8, Q, R, 9, S, T, 0, U, V, pierwsza zastępcza, W, X,
druga zastępcza, Y, Z, trzecia zastępcza. Ciąg flag MKS podnosi się od prawej burty, poprzez top grotmasztu do lewej burty. Wielką galę
flagową podnosi się na jachtach cumujących w porcie lub stojących na kotwicy. Jachty płynące na silniku (bez żagli) podnoszą małą galę
flagową.
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Jedną z ważnych umiejętności każdego żeglarza dotyczącą etykiety flagowej jest umiejętność wybijania szklanek za pomoca dzwony
okrętowego. Wbrew pozorom sztuka ta nie jest łatwa. Dźwięk uzyskiwany przez niewprawnego żeglarza często dalece odbiega od przyjętej
normy – tzw. na roraty!
Szklanka to podwójne uderzenie w dzwon, a pół szklanki to uderzenie pojedyncze. Bicie szklanek na dawnych żaglowcach miało za zadanie
odmierzanie upływającego czasu. Doba była podzielona na wachty (z reguły czterogodzinne). I tak rozpoczęciu wachty o godzinie 12.00
towarzyszy dźwięk czterech szklanek, godzina 12.30 to pół szklanki, 13.00 to jedna szklanka, a 13.30 to półtorej szklanki. Koniec czwartej
godziny wachty i rozpoczęcie nowej oznajmiają znowu cztery szklanki. W dzisiejszych czasach zwyczajowo wybija się szklanki podczas
podnoszenia bandery na maszt, oraz na dużych żaglowcach i w ośrodkach żeglarskich. Jest to ciekawy element tradycji, który pozwala poczuć
klimat starych żaglowców.
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Przesądy żeglarskie
Strona | 37

I
Klabautermann – był to, jeśli wierzyć marynarzom, karzeł ukazujący się w chwilach największego zagrożenia. Chodził w kapeluszu z dużym rondem i z latarenką w
ręce. Klabautermann pojawiał się i siadał na maszcie. Pozostawał tam dopóty, dopóki była nadzieja na ratunek. Gdy znikał, dla statku tego znikała też cała
nadzieja. Często też sprawiał psikusy leniwym marynarzom. Podkładał im nogi, chował małe przedmioty, a czasem tłukł ich drewnianym młotkiem lub kopał.
II
Nie brać kobiet na statek – wynikało to z tego, że statki były personifikowane, jako kobiety. Często miały żeńskie imiona, marynarze nazywali je „ślicznotkami”.
Dlatego kobieta na pokładzie mogła przynieść pecha, gdyż statek mógłby być zazdrosny o nią. Dziś już jest oczywiście inaczej.
III
Nie należy zmieniać nazwy statku – nawet jeśli zmieni armatora, właściciela, lub z innego powodu. Imię statku było dla niego tym samym, co nasze imiona. Co więcej
nadanie imienia łodzi jest chwilą, gdy statek zyskuje duszę.
IV
Nie odpala się papierosa od świeczki - jak mówi przesąd, gdy ktoś odpala od świecy papierosa, na morzu ginie marynarz. Jedną z wersji wyjaśnienia tego przesądu
jest to, że marynarze często sprzedawali zapałki na statkach. A jeśli odpalano od świecy, to zabijało się marynarza, zabierając mu zarobek.
V
Nie zabija się albatrosów – często towarzyszyły one żeglarzom przepływającym Horn. I choć łapano je i czasem zabijano, to mówiło się, że zło jest jak bumerang i
zawsze wraca.
VI
Śpiewanie przy pracy – bo jak śpiewa się w jednej z szant „trzeba przy pracy śpiewać, bo kiedy śpiewu nie ma Neptun się będzie gniewać i klątwę brzydką rzuci.
Wpakuje na mieliznę albo nam łódź wywróci.
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VII
Rekin wrogiem żeglarza – przyjęło się, bez specjalnych powodów, że rekin jest wrogiem marynarza. Często polowano na nie, nie tyle dla mięsa, czy innych korzyści,
ile dla chęci zabicia tego stworzenia. Marynarze często pastwili się nad tymi zwierzętami, obcinali im płetwy ogonowe i przybijali do końca stengi bukszprytu, w
celu zapewnienia pomyślnych wiatrów.
VIII
Nie wolno gwizdać na pokładzie – pierwszym ważnym powodem było to, że na niektórych statkach rozkazy były wydawane gwizdkiem. Dlatego nie wolno było sobie
gwizdać, by nie zakłócać rozkazów. W co innego jednak wierzyli już Wikingowie. Gdy gwizdało się na statku, przywoływało to wiatr. Bowiem Thor, bóg wiatru
słyszał gwizd i odpowiadał tym samym ze swych potężnych płuc. Niestety, żeglarze nie mogli wiedzieć, jaki humor ma Thor i na gwizd odpowie lekką bryzą, czy
wielodniowym sztormem.
IX
Toasty – bardzo ważna część spotkań wyższego szczebla na morzu. W czasach admirała Nelsona obowiązywała podobno zasada, że w poniedziałki wznoszono toasty
za kraj rodzinny, we wtorki - za matki, w środy – za nas samych, w czwartki - za króla, w piątki - za stary port, w soboty - za żony i kochanki, by nigdy się nie
spotkały, a w niedzielę - za nieobecnych przyjaciół i tych co na morzu. Istnieje wiele toastów typowo żeglarskich, które miały zapewniać wznoszącym i tym, o
których było mowa, powodzenie.
X
A niech to … - czyli przekleństwa. Marynarze czasem przeklinali specjalnie, by zbudzić Św. Antoniego i w ten sposób sprowokować go, do wywołania wiatru, który
oddali od niego klnących bezbożników.
XII
Podrapanie pięty masztu – miało również przynosić wiatr w żagle. Pod warunkiem, że maszt podrapała kobieta, w najekstremalniejszych wersjach trzeba było szukać
dziewicy.
XIII
Kudłate mogą być tylko myśli – ponieważ marynarze uważali, że rzeczy kudłate np. futra przynosiły pecha.
XIV
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Papuga na pokładzie – w przeciwieństwie do futer, pióra przynosiły dużo szczęścia i opiekę losu marynarzom. Dlatego wielu z nich hodowało właśnie papugi na
statkach.
XV
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Nie wolno stukać się kuflami – ponieważ stukanie się kieliszkami lub kuflami miało zwiastować dzwony pogrzebowe.
XVI
Feralne dni – żeglarze przestrzegali dawniej wielu zasad dotyczących wypływania w rejs, a także w ogóle zabierania się za cokolwiek z określonym czasie. Dlatego
często statki przeczekiwały piątki, bo rozpoczynanie czegoś w piątek zawsze kończyło się pechem i niepowodzeniem. Co ciekawe Krzysztof Kolumb, dokładnie w
piątek – 3 sierpnia 1492 roku – rozpoczął swój rejs, który zakończył się sukcesem. Dlatego Hiszpańscy marynarze lubią ten dzień i często wypływają w piątki,
uważając to za dobrą kartę. Innymi pechowymi dniami wg marynarzy były 2 lutego, 31 grudnia, pierwszy poniedziałek kwietnia i drugi poniedziałek maja. Były to
bowiem w Biblii dni, w których ludzkość nawiedziły przeróżne kataklizmy.
XVII
Moneta, rzecz niezbędna - Wiele współczesnych przesądów marynarskich sięga starożytności. Jednym ze starych zwyczajów jest włożenie monety w usta,
marynarzowi, który umiera na morzu i trzeba go pochować na morzu. Moneta ta była przeznaczona dla starego Charona, przewoźnika na promie, który przewoził
dusze zmarłych na drugą stronę rzeki Styks. Natomiast moneta wkładana pod stopę masztu przy budowie statku miała stanowić opłatę dla Charona w przypadku,
gdyby statek zatonął niespodziewanie wraz z całą załogą. Starożytni Grecy kładli monety "twarzą do góry", czyli jak byśmy powiedzieli dziś - reszką na zewnątrz.
Zdaniem przesądnych marynarzy monety pod stopą masztu chroniły sam statek przed niebezpieczeństwem na morzu.
XVIII
Ognie św. Elma – gdy pojawiały się na masztach statku oznaczało, że na pokładzie jest osoba bardzo niegodziwa. Przestępca, złodziej, czy nawet gwałciciel. Niestety,
udokumentowano wiele przypadków, gdzie ognie te były wykorzystane jako pretekst do pozbycia się niechcianego członka załogi.
XIX
Pierwszy łyk dla Neptuna – tradycyjnie, pierwszy kufel piwa, lub pierwszy kieliszek czegoś mocniejszego wylewany był, „dla Neptuna” by sprzyjał pijącym w czasie
rejsu.
XX
Nie zabierać ciętych kwiatów na statek – ponoć przynosi to pecha, tak samo, jak wnoszenie czarnego parasola na pokład.
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XXI
Zakazy na nawietrznej – nie pluje się, nie sika i nie kicha na nawietrznej burcie. Nie tylko dlatego, że można tego przy większym wietrze żałować.
XXII
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Całowanie bomu – jeśli zdarzy się, że ktoś dostanie bomem w głowę, na znak, że się na łódkę nie gniewa winien bom pocałować.
XXIII
Nie wpisuje się portu docelowego do dziennika – Ponoć zabieg taki zmienia pogodę na morzu i w portach. Legenda głosi, że Odyseusz wpisał port docelowy i
szacowany czas przybycia do domu. I widzicie, jak na tym wyszedł.
XXIV
Rozbicie o burtę szampana – zaraz po zwodowaniu powinno się rozbić o burtę butelkę szampana z okrzykiem „szczęśliwie płyń po wodach i oceanach!”. Jeśli przy
tym zabiegu butelka się nie rozbije oznacza to, że statek będzie pechowy.
XXV
Nie zabijać pająka na statku – należy go wyrzucić na pokład, gdzie najwyżej go Neptun zmyje. Zabicie pająka wróży rychłe zatonięcie statku.
XXVI
Nie robić zdjęć sztormu – stosunkowo nowy przesąd mówiący o tym, że Neptun może chcieć dodać kilka stopni w skali Boforta, za taki zabieg, pokazując, że on także
potrafi "błyskać" po niebie.
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