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KOTWICZENIE
8

Rozwój du!ych marin doprowadzi" do utraty przez kotwiczenie statusu czynno#ci wykony-
wanej na co dzie$. Du!e jednostki podró!uj%ce po #wiecie wci%! robi% to regularnie, ale rosn%ca 
liczba !eglarzy cumuj%cych tylko w&marinach w&zachodnich rozwini'tych pod k%tem !eglarskim 
rejonach nie kotwiczy niemal w&ogóle. Jest to niebywa"e dobrodziejstwo, poniewa! dzi'ki niemu 
niezbyt nowoczesne porty czy rzeki s% wolne od l#ni%cych kad"ubów jachtów turystycznych.

W trakcie lat sp'dzonych na !eglowaniu po oceanach, wraz z&!on% sp'dzili#my dos"ownie setki 
nocy i&dni, stoj%c na ró!nego rodzaju kotwicach na ró!nych jachtach. Na palcach jednej r'ki mog' 
policzy( sytuacje, gdy wlekli#my kotwic', a& wszystkie z& nich da"o si' przewidzie(. Odpowiedni 
dobór i&u!ycie kotwicy to zawsze lepsze rozwi%zanie ni! cumowanie do boi, której stanu nie znamy.

Kotwica nie dzia"a jedynie z&uwagi na swój ci'!ar. Zag"'bia swoje pazury w&dnie morskim i&nie 
puszcza, dopóki jej o&to nie poprosisz. Masa pazurów pomaga w&du!ym stopniu z"apa( grunt. 
Wszystkie kotwice wbijaj% si' w&dno na skutek wleczenia ich po nim w&poziomie. Wyrzucenie 
kotwicy z&dziobu do wody, a&nast'pnie ob"o!enie liny kotwicznej, gdy tylko !elazo dotknie dna, 
niczemu nie s"u!y. Minimalna skuteczna d"ugo#( "a$cucha niezb'dna do kotwiczenia jest rów-
na trzykrotnej g"'boko#ci wody (rys. 8.1). Jest to okre#lane jako stosunek 3:1, który powinien 
wynosi( co najmniej 5:1, je!eli zamiast "a$cucha mamy nylonow% lin'. Je!eli pozwalaj% na to 
okoliczno#ci, to wi'kszy stosunek d"ugo#ci liny do g"'boko#ci jest najlepsz% gwarancj% trzymania 
kotwicy. Przy p"ytkiej wodzie warto do jej g"'boko#ci doda( wysoko#( dziobu przed wyliczeniem 
d"ugo#ci potrzebnego "a$cucha. Wolna burta o&wysoko#ci 5 stóp przy g"'boko#ci wody 10 stóp 
ma niema"e znaczenie.

Du!a kotwica, która dobrze zakopa"a si' w&dnie, na "a$cuchu o&d"ugo#ci w&stosunku 10:1 jest 
praktycznie nie do ruszenia, zw"aszcza je!eli doci%!y si' "a$cuch, ale o&tym pó)niej.

O  TRZYMANIE DNA 
Kotwica jest skuteczna, gdy u!ywasz jej adekwatnie do rodzaju dna. Twardy piasek gwaran-

tuje dobre trzymanie kotwicy, która dodatkowo po podniesieniu b'dzie czysta. Nie oczekuj tego 
samego od mi'kkiego piasku, nie próbuj te! kotwiczy( na skalistym dnie, o& ile twoje !ycie nie 
zale!y od tego i&nie masz innych dost'pnych opcji. Twoja kotwica albo w&ogóle nie z"apie, albo 
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nieodwracalnie zakleszczy si! w"skalnej rozpadlinie – czy ta ewentualno#$ jest dobra, czy nie, 
zale%y od okoliczno#ci. Kotwica zostanie tu na zawsze, a"ty razem z"ni&, o"ile u%ywasz 'a(cucha.
Je%eli pozwolisz, aby lina kotwiczna dotyka'a ska' lub rafy koralowej, to w"krótkim czasie przetrze 
si!, a"ty odp'yniesz.

B'oto i" glina lub glina i" piach stanowi& najlepiej trzymaj&ce rodzaje dna. Przeczekiwa'em 
kiedy# bardzo silny wiatr na mojej kotwicy CQR na bardzo d'ugim 'a(cuchu. Kotwica stopniowo 
wbija'a si! coraz g'!biej w"glin!. Trzyma'a tak dobrze, %e gdy chcieli#my j& podnie#$, nie mogli#my 
za %adne skarby wyrwa$ jej z"dna. Ostatecznie wynaj!li#my nurka, który stwierdzi', %e musi kopa$ 
w"dnie, aby kotwic! w"ogóle znale)$.

Zawsze uwa%aj na zanieczyszczone dno. Czasem znajdziesz informacj! o"nim na mapie, ale 
cz!sto musisz po prostu u%ywa$ zdrowego rozs&dku. Stary port lub okolice stoczni nie nadaj& 
si! do kotwiczenia. Dno b!dzie pokryte ró%nego rodzaju #mieciami, w"tym tak%e starymi linami 
cumowniczymi. Je#li musisz w"takim miejscu kotwiczy$, za'ó% bojrep (s. 85).

O  RODZAJE KOTWIC 
Kotwica p!ugowa typu CQR 

Nie ma w&tpliwo#ci, %e od momentu nies'awnego pierwszego pojawienia si! kotwic p'u-
gowych na hydroplanach sprzed II wojny #wiatowej, nie ust!puj& one skuteczno#ci& innym 
modelom kotwic. Moc trzymania w"przeliczeniu na jednostk! wagi nie ma sobie równych, poza 
tym 'atwo tak& kotwic! przechowywa$. W"swojej oryginalnej formie CQR (wypowiedz t! nazw! 
po" angielsku, a" wyjdzie secure, czyli „bezpieczna”) jest bardzo dobrze wykonana i" porz&dnie 
galwanizowana, co gwarantuje jej wieloletni& u%yteczno#$ jako najlepszej kotwicy dziobowej. 
Na dnie pokrytym wodorostami nie trzyma tak dobrze jak kotwica admiralicji, ale poza tym 
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Fig 8.1  Classical anchorage. 

Z Rys. 8.1 Klasyczne kotwiczenie.

Stosunek d!ugo"ci 3:1
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wed!ug mojego do"wiadczenia jest nie do pokonania. Jedna 
uwaga – strze# si$ podróbek kotwic CQR. S% gorszej jako"ci 
i&mog% zawie"'.

Kotwica Bruce’a
Kotwica ta zosta!a stworzona na u#ytek platform wiert-

niczych. Trzyma równie dobrze, jak CQR, je"li wszystko 
idzie zgodnie z&planem. Mówi si$, #e dobrze dzia!a nawet 
przy mniejszym stosunku d!ugo"ci !a(cucha do g!$boko"ci. 
Niestety jest uci%#liwa w& przechowywaniu, chyba #e znaj-
duje si$ na sta!e na rolce na dziobie. Mo#e ci si$ wydawa', 
#e kotwica Bruce’a nie jest dobrym rozwi%zaniem z& kilku 
powodów, w& tym konieczno"ci trzymania tego znacznego 
ci$#aru dok!adnie tam, gdzie nikt o&zdrowych zmys!ach by 
tego nie chcia!, ale wielu racjonalnie my"l%cych #eglarzy 
"wiadomie zgadza si$ na ten kompromis. Dzi$ki niemu nie 
musisz na dziobie m$czy' si$ z&50 funtami (22 kg) utyt!ane-
go w&b!ocie #elastwa za ka#dym razem, gdy chcesz wyp!y-
n%'. Na moim 14-tonowym jachcie z&d!ugim kilem u#ywam 
kotwicy Bruce’a o& masie 30 kg na !a(cuchu o& d!ugo"ci 
45& s%#ni i&grubo"ci 3/8 cala (10 mm). Mo#e si$ wydawa', 
zreszt% s!usznie, #e to solidna porcja sprz$tu do kotwiczenia, 
ale kotwica idealnie wpasowuje si$ na swoje miejsce na dzio-
bie, a&ja zawsze spokojnie id$ do koi, gdy wieje silny wiatr.

Kotwica Danfortha 
Oczywist% zalet% jest mo#liwo"' przechowywania jej na p!asko. Na piasku "redniej jako"ci 

kotwica ta trzyma dobrze. z&tych powodów jest stosowana jako zapasowa kotwica na pok!adzie. 
Niektórzy korzystaj% z&niej jako z&kotwicy manewrowej.

Kotwica p!ugowa typu spade
Jest to jedna z&coraz wi$kszej liczby kotwic patentowych, projektowanych, aby sprosta' zale-

tom mistrzowskich kotwic CQR oraz Bruce’a. Lubi$ kotwice p!ugowe typu spade, poniewa# maj% 
niesamowite w!a"ciwo"ci trzymaj%ce w&stosunku do swojego ci$#aru, a&dodatkow% zalet% jest 
równie# mo#liwo"' demonta#u trzonu od pazura. Jest to idealne rozwi%zanie dla kogo", kto przy 
niewielkiej ilo"ci miejsca na przechowywanie sprz$tu chce mie' porz%dn% kotwic$ manewrow%.

Kotwica admiralicji 
Kotwica admiralicji cz$sto spotyka si$ z& negatywnymi ocenami, ale jednocze"nie idea jej 

dzia!ania jest b!$dnie pojmowana. Je#eli tylko jest dobrze zaprojektowana, to jej tradycyjna for-
ma wci%# jest jednym z&najlepszych rozwi%za( dla du#ych i&ci$#kich jednostek. Nie sprawdza si$ 
dobrze, je"li wa#y mniej ni# 60 funtów (27 kg), i&trzeba jej u#ywa' z&!a(cuchem. Je"li uwzgl$dni 

Z Kotwica Bruce’a zakopana w mule 
nigdy nie dryfuje.
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si! te ograniczenia, to kotwica ta mo"e trzyma# zaskakuj$co dobrze na przeci!tnym dnie, a%na 
dnie pokrytym traw$ i%wodorostami – lepiej ni" wszystkie pozosta&e.

Gdy tak$ kotwic! si! rozmontuje, zabiera ona zaskakuj$co ma&o miejsca. Na 20-tonowym tra-
dycyjnym kutrze, na którym p&ywa&em w%latach 1998–2010 u"ywana by&a 85-funtowa (ok. 40%kg) 
kotwica admiralicji na &a'cuchu o%grubo(ci 7/16 cala (11 mm). Przy du"ym stosunku d&ugo(ci 
&a'cucha do g&!boko(ci kotwica ta nigdy nie pu(ci&a.

Istnieje wiele innych kotwic, z%których ka"da wymaga indywidualnej oceny. Niemniej jednak, 
ogólnie rzecz bior$c, kombinacja z&o"ona z%35-funtowej (15 kg) kotwicy CQR lub Bruce’a oraz 
d&ugiego &a'cucha o%grubo(ci 3/8 cala (10 mm) to idealne rozwi$zanie dla jachtu turystycznego 
o%d&ugo(ci do 35 stóp (10 m). Wi!ksze kotwice dzia&aj$ lepiej ni" mniejsze tego samego typu, 
poniewa" ich ci!"ar pomaga im zag&!bi# si! w%dno. Ka"dy jacht powinien mie# na wyposa"eniu 
co najmniej dwie kotwice. Je(li chcesz dobra# odpowiedni rozmiar kotwicy dla swojego jachtu, 
najlepiej skonsultuj si! z% producentem kotwic, a% nie jachtów. Wiele z% produkowanych obecne 
jednostek jest sprzedawanych z%osprz!tem kotwicznym, który nie utrzyma&by nawet deski sur-
)ngowej, a%co dopiero 5-tonowy jacht. 

O  RODZAJE !A"CUCHÓW I LIN KOTWICZNYCH 
!a#cuch 

Wielk$ przewag$ &a'cucha nad 
lin$ nylonow$ jest jego ci!"ar. Gdy 
jacht stoi na &a'cuchu, ten ugina 
si! i% w efekcie si&y dzia&aj$ce na 
kotwic! maj$ kierunek zbli"ony do 
poziomego. Wniosek z%tego taki, "e 
wystarczy ci najmniejsza mo"liwa 
d&ugo(# &a'cucha dla danej g&!bo- 
ko(ci. Waga &a'cucha sprawia rów-
nie", ze tendencja jachtu do mysz-
kowania jest ograniczona. Dzi!ki 
temu postój jest spokojniejszy, a%ry-
zyko zerwania kotwicy mniejsze. Co 
oczywiste, &a'cuch jest ca&kowicie 
odporny na przetarcie, zarówno na 
dnie morskim, jak przy kluzie kot- 
wicznej. Je"eli komora &a'cucha 
jest wystarczaj$co g&!boka, &a'cuch 
uk&ada si! w%niej sam. Jest te" rela-
tywnie &atwy do czyszczenia.

Minusem &a'cucha jest jego ce-
na i% ci!"ar, je"eli przysz&oby nam 
przenosi# go po pok&adzie. Co mniej  

Z Tu po za!o"eniu liny amortyzuj#cej wyluzowano zbyt 
ma!o !a$cucha.
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wi!cej dziesi!" lat #a$cuch wymaga ponownego galwanizowania. Chocia% jego wytrzyma#o&" 
jest zasadniczo wi!ksza, ni% nam si! wydaje, to w' warunkach ekstremalnych mo%e wyst(pi" 
spr!%ynowanie #a$cucha. B!dzie to szerzej umówione w' sekcji „Kotwiczenie w' warunkach 
sztormowych” na s. 88.

Ostatni( wad( #a$cucha kotwicznego jest to, %e bardzo ha#asuje. w'd#ugich rejsach %eglarze 
cz!sto rozwi(zuj( to tak, %e zak#adaj( kawa#ek wyt#umiaj(cej liny nylonowej na odcinku #a$cucha 
pomi!dzy dziobem a'wod(. Tak( lin! obk#ada si! na pok#adzie, dzi!ki czemu przejmuje ona ci!%ar 
#a$cucha. Odcinek #a$cucha nad wczepionym ko$cem liny zwisa delikatnie, ale jest ob#o%ony na 
pok#adzie, aby w'przypadku przetarcia si! nylonowego stropu nic z#ego si! nie sta#o.

Lina nylonowa 
Wytrzyma#o&" liny nylonowej oraz jej wyj(tkowa elastyczno&" sprawiaj(, %e nadaje si! idealnie 

na lin! kotwiczn(. Wspomina#em ju% o'jej podatno&ci na przecieranie, o'której trzeba nieustannie 
pami!ta". Na poziomie pok#adu przeci!ty wzd#u% kawa#ek w!%a gumowego nasuni!ty na lin! 
zazwyczaj wystarczaj(co j( zabezpiecza. Na ko$cu liny b!d(cym w'wodzie powinno si! zak#ada" 
co najmniej 1,5 s(%nia (4,5 m) #a$cucha mi!dzy lin( a'kotwic(, przy czym im wi!cej #a$cucha, 
tym lepiej. Ci!%ar #a$cucha poprawi k(t, pod jakim na kotwic! dzia#aj( si#y, a'tarcie o'elementy 
dna morskiego przestanie by" istotne.

D#ugo&" liny powinna by" jak najwi!ksza za ka%dym razem, co #atwo osi(gn(" dzi!ki niewiel-
kiej wadze nylonu. Przeciwny tok my&lenia towarzyszy wydawaniu #a$cucha – o'ile jacht nie jest 
wyposa%ony w'dobr( wind! kotwiczn(, to dalekowzrocznie my&l(cy marynarz umie&ci w'wodzie 
d#ugo&" #a$cucha b!d(c( kompromisem mi!dzy efektywno&ci( kotwiczenia a' konieczno&ci( 
pó)niejszego wyci(gni!cia ca#ego tego %elaza na pok#ad.

Brak efektu uginania si! #a$cucha w'przypadku liny jest w'pewnym stopniu kompensowany 
niezwyk#( spr!%ysto&ci( nylonu, która minimalizuje si#y zrywaj(ce dzia#aj(ce na kotwic!.

O OBCI!"ANIE #A$CUCHA KOTWICZNEGO 
Zdarza si!, %e na akwenie zwyczajnie nie ma wystarczaj(co du%o miejsca, aby wyda" tyle #a$-

cucha, ile by& chcia#. Mo%e tak by" na ciasnej rzece, gdzie stosunek 2:1 lub 2,5:1 to wszystko, co 
bezpiecznie osi(gniesz, ale mo%e ci! to spotka" na nieos#oni!tym kotwicowisku przy sztormowym 
wietrze, gdy najch!tniej wyda#by& #a$cuch w'stosunku 8:1 lub 9:1, tylko %e to zbli%y#oby ci! zanadto 
do innej jednostki.

W takich przypadkach warto doci(%y" &rodkow( cz!&" #a$cucha lub liny (rys. 8.2.). Kiedy& 
mo%na by#o kupi" specjalnie do tego celu przeznaczone ci!%arki pod wiele mówi(cymi nazwami 
jak „kumpel” czy „anio#ek”*. Je&li nie uda ci si! niczego takiego zdoby", to do obci(%nika o'wadze 
56 funtów (25 kg) za#ó% du%( szekl! i'opu&" tak( instalacj! do wody na #a$cuchu, tak aby znalaz#a 
si! w'po#owie drogi do dna. Miej na uwadze ryzyko przetarcia, je&li zamiast #a$cucha u%ywasz 
liny nylonowej.

W przypadku braku jakiego& ci!%kiego przedmiotu zawsze mo%esz wykorzysta" zepsuty silnik 
zaburtowy lub zwi(za" razem pó# tuzina cegie#.

* W!Polsce u"ywa si# raczej nazwy „prosiak” (przyp. red.).
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O WYBÓR KOTWICOWISKA 
Najwa!niejszym czynnikiem przy wyborze kotwicowiska jest to, jak bardzo jest ono 

os"oni#te, a$zaraz potem jaki rodzaj dna oferuje (rys. 8.3). Zak"adaj%c, !e dobry osprz#t ko-
twiczny utrzyma jacht przy ka!dym wietrze (w granicach rozs%dku), potrzebujesz ochrony 
od falowania. Sta"em komfortowo na kotwicy przy nacieraj%cych w$moim kierunku falach z 
ci%gn%cej si# na dwa i pó" tysi%ca mil strefy pasatowej, w$miejscu, gdzie jedyn% os"on% by"a 
rafa koralowa oddalona o$sto jardów po nawietrznej. Nie licz%c &wistu wiatru w$takielunku, 
by"o tak spokojnie, jakbym kotwiczy" na Tamizie.

Zatoka mi#dzy dwoma pó"wyspami zapewni dobre schronienie przy wietrze od l%du, ale 
zawsze upewnij si#, !e taki wiatr nie zmieni kierunku. Ostatnim, czego sobie !yczysz, jest 
zorientowanie si# o$drugiej w$nocy, !e znajdujesz si# blisko udekorowanego za"amuj%cymi si# 
falami zawietrznego brzegu.

Idealna g"#boko&' do kotwiczenia oznacza tak%, gdzie zawsze pod kilem b#dziesz mie' 
co najmniej ilo&' wody równ% po"owie twojego zanurzenia. Nie zawsze jest to rozs%dne, ale 
powiniene& unika' kotwiczenia na wodzie g"#bszej, ni! jest to absolutnie konieczne, poniewa! 
b#dziesz wtedy mia" mniejszy wybór co do d"ugo&ci "a(cucha. Oznacza to równie! wi#cej 
"a(cucha do wybrania przy schodzeniu z$kotwicy. Cz#sto do takich rozwa!a( trzeba w"%czy' 
kwesti# zmiany p"ywu, ale o$tym opowiem w$rozdziale 14.

Wybieraj%c miejsce do rzucenia kotwicy, miej na uwadze ko"o, po jakim b#dzie myszkowa" 
jacht. Jest to wa!ne bardziej z$uwagi na p"ycizny ni! ze wzgl#du na inne jednostki. O$ile nie 
s% to "odzie bardzo ró!ni%ce si# od twojej, b#d% si# obraca' mniej wi#cej podobnie jak ty. Nie 
ryzykuj, zw"aszcza na rzekach, na których wyst#puj% p"ywy. Przy wietrze i$pr%dzie z$przeciw-
nych kierunków wszystko si# mo!e zdarzy', i$cz#sto si# zdarza.

Z Rys. 8.2 Obci!"anie #a$cucha kotwicznego. Obci!"nik utrzymuje %rodkow! cz&%' #a$cucha w(dole, 
sprawiaj!c, "e ten dzia#a na kotwic& pod lepszym k!tem.

Obci!"enie #a$cucha
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O  U!O"ENIE !A#CUCHA 
Sukces kotwiczenia zale!y od tego, jak u"o!ony jest "a#cuch, od ruchu jachtu i$wspó"za-

le!no%ci mi&dzy nimi. Najwa!niejsze, o$czym trzeba pami&ta', rzucaj(c kotwic&, to to, !e ona 
sama nie wykona swojego zadania. Kszta"t kotwicy zosta" wymy%lony tak, aby ci(gni&ta po dnie 
morskim obróci"a si& i$zagrzeba"a w$nim. Je!eli nie nast(pi ci(gni&cie, b&dzie le!a"a na dnie do 
momentu, a! nast(pi prawdziwe obci(!enie. Mo!e si& wtedy oczywi%cie zakopa', ale nie musi – 
to zale!y od rodzaju szarpni&cia, jakie nast(pi. Gdy to si& dzieje, ty jeste% ju! prawdopodobnie 
w$koi, licz(c, !e wszystko b&dzie dobrze.

Na silniku 
W dzisiejszych czasach wi&kszo%' ludzi rzuca kotwic&, p"yn(c na silniku. Jest to do%' proste. 

Najpierw skieruj dziób jachtu pod wiatr, pod pr(d lub w$stron& morza, o$ ile znajdujesz si& na 
otwartym akwenie, gdzie problemem mo!e sta' si& wiatr z$tego kierunku. Gdy tylko jacht wytraci 
pr&dko%', rzu' kotwic& lub opu%' j(, je!eli jest wystarczaj(co lekka. Gdy znajdzie si& na dnie, 
sprawd), czy "a#cuch wychodzi bez przeszkód z$kluzy, i$odp"y# wstecz tak, aby "a#cuch uk"ada" 

Fig 8.3   A safe anchorage - perfect shelter in winds from NNW to SSW; safe from N to S through West. 
(Note the useful transit to check the anchor is holding).    

Z Rys. 8.3 Bezpieczne kotwicowisko – idealne schronienie przy wiatrach z!kierunków od NNW do SSW, 
bezpiecznie przy N do S przez W. Zwró" uwag# na namiar, dzi#ki któremu mo$na w!wygodny sposób 
kontrolowa", czy kotwica trzyma.
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si! w"linii prostej. Przy du#ej pr!dko$ci kotwica raczej si! nie zagrzebie, wi!c po wydaniu odpo-
wiedniej d%ugo$ci %a&cucha, w%'cz bieg ja%owy i"pozwól, aby jacht inercj' przemieszcza% si! w"ty%. 

Teraz zablokuj %a&cuch, a" ci!#ar jachtu go napnie i" wyprostuje wzgl!dem dna. Za%oga na 
dziobie zobaczy wtedy, jak %a&cuch podnosi si! z"dna i"wychodzi z"wody. To oznacza, ze kotwica 
zacz!%a si! zakopywa(.

Teraz czas na najwa#niejsze. Zamiast pozwala( jachtowi na udawanie, #e stoi na kotwicy, 
gdy faktycznie trzyma go tylko ci!#ar %a&cucha, ustaw silnik pó% wstecz w"momencie, gdy %ód) 
wytraca resztki pr!dko$ci. Po kilku sekundach zacznie si! powoli cofa(, a"kotwica wbija( w"dno. 
Je#eli jacht si! przemieszcza, to oznacza, #e kotwica $lizga si! po dnie – w"takim przypadku trzeba 
zwolni( i"da( jej szans! z%apa( grunt. Najprawdopodobniej manewr uda si! od razu, a"je$li nie, to 
podnie$ kotwic! i"spróbuj rzuci( j' ponownie. Jacht zatrzyma si! przy $rubie pracuj'cej wstecz 
i"napinaj'cym si! przed dziobem pod niewielkim k'tem %a&cuchu.

W tym momencie powiniene$ spojrze( krytycznym okiem dooko%a jachtu, szukaj'c oznak 
wleczenia kotwicy. Najlepsz' metod' na upewnienie si! jest wykonanie namiaru przez dwa punk-
ty na trawersie. Mog' to by( dowolne elementy, na przyk%ad drzewo i"obejmuj'ca si! para, o"ile 
czynnik ludzki nie przemieszcza si! za bardzo. W"nocy mo#na skorzysta( z"gwiazdy i"o$wietlonej 
toalety lub czegokolwiek innego znajduj'cego si! bli#ej ni# rzeczona gwiazda.

Z Kotwicz!c w"portach Morza #ródziemnego, zaobserwuj, pod jakim k!tem biegn! $a%cuchy ju& 
zakotwiczonych jachtów, po czym"w miar' mo&liwo(ci u$ó& swój w"tym samym kierunku.
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Je!eli namiary przez dwa punkty nie zmieniaj" si#, wykorzystaj kilka innych sposobów na 
zyskanie pewno$ci. Para i%drzewo rozjad" si# nieco, gdy jacht napnie mocniej &a'cuch, po czym 
mog" znów wróci( do siebie, gdy pod ci#!arem &a'cucha jednostka przesunie si# kilka stóp do 
przodu. Gdy b#dziesz mia& ca&kowit" pewno$( co do trzymania kotwicy, wy&"cz silnik i%pod-
nie$ kul# kotwiczn". Teraz mo!esz spa( spokojnie, poniewa! je$li kotwica wytrzyma&a, silnik, 
pracuj"cy wstecz, z%pewno$ci" poradzi sobie z%wi#kszo$ci" warunków, jakimi mo!e zaskoczy( 
ci# pogoda.

Pod !aglami 
Rzucenie kotwicy, gdy jeste$ pod !aglami do ko'ca przelotu, ma szczególny urok, zw&aszcza 

wtedy, gdy ca&a podró! odby&a si# wy&"cznie na !aglach. Je!eli jednak masz do dyspozycji ograni-
czony akwen, musisz oceni( swoje mo!liwo$ci ostro!nie, poniewa! w%przeciwie'stwie do mary-
narza rzucaj"cego kotwic# z%jednostki p&yn"cej na silniku !eglarz mo!e nie mie( !adnych szans.

Sprytny skiper zdaje sobie spraw#, !e czynnikiem niepewnym jest cz#sto pr"d p&ywowy. „Czy 
grot wype&ni si# wiatrem, czy wprost przeciwnie, gdy b#d# rzuca& kotwic#?”. Tak jak przy cumo-
waniu do boi, od odpowiedzi na to pytanie zale!y decyzja, czy zostawi( grota na maszcie, czy go 
zrzuci( przed manewrem. Je!eli jednak pr"d nie dyktuje twoich posuni#(, najlepsz" metod" jest 
podej$cie z%wiatrem pod samym !aglem przednim, ze zrzuconym grotem. Jest ona do$( stresuj"ca, 

Z Podczas kotwiczenia wszystko wygl!da"o dobrze, jednak cyrkulacja jachtów doprowadzi"a do spl!tania 
osprz#tu. Nie chcia"by$ tego w $rodku nocy!
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dla niektórych !eglarzy nawet za bardzo. Rozumiem to, ale je!eli tylko miejsca na akwenie jest 
wystarczaj"co du!o, to dlaczego nie spróbowa#?

Podchod$ z wiatrem i%wrzu# kotwic& do wody tam, gdzie chcesz, aby le!a'a. P'y( dalej, wy-
puszczaj"c powietrze z%foka, aby utrzymywa# sensown", niewielk" pr&dko)#. Po zablokowaniu 
'a(cucha b&dziesz wiedzia' na pewno, !e kotwica trzyma, poniewa! w%pewnym momencie jacht 
nagle si& odwróci, ustawiaj"c si& dziobem pod wiatr z%'opocz"cym fokiem.

Je!eli nie radzisz sobie z%dynamik" tego manewru, to bardziej cywilizowana technika rzuca-
nia kotwicy w%sprzyjaj"cych warunkach jest nast&puj"ca: wcze)nie zrzu# !agiel przedni, ustaw 
jacht dok'adnie dziobem pod wiatr, wrzu# kotwic& do wody przy niemal zerowej pr&dko)ci, po 
czym r&cznie wypchnij bom grota na wyluzowanym szocie na burt& i%p'y( do ty'u z%wiatrem do 
momentu, a! za burt" znajdzie si& po!"dana d'ugo)# 'a(cucha. Dziób jachtu wykona ruch w%dó', 
gdy 'a(cuch si& napnie, kotwica chwyci, a%ty b&dziesz mia' zapewniony sukces. 

Je!eli !adna z%opisanych metod si& nie sprawdzi, b&dziesz musia' polega# wy'"cznie na inercji 
jachtu w%celu doprowadzenia do chwycenia kotwicy. Skoro tak ma by#, to lepiej b&dzie zrzuci# 
wszystkie !agle w%chwili rzucania kotwicy. Zanim kotwica zakopie si& w%dnie, dziób mo!e odej)# 
od wiatru na tyle, aby grot z'apa' wiatr, co poskutkuje niezbyt chwalebnym op'yni&ciem kotwi-
cowiska pod !aglami z%wleczonymi z%dziobu 20 s"!niami 'a(cucha. 

W sytuacji gdy nie mo!esz zaryzykowa# zrzucenia wszystkich !agli, miej na uwadze, !e 
powierzchnia 'opocz"cego !agla przedniego b&dzie wzmaga'a tendencj& dziobu do odej)cia od 
wiatru. Je!eli wi&c wydaje si& bezpieczniejsze, aby zostawi# postawionego grota, to i% tak lepiej 
b&dzie pozby# si& foka. Osoby pracuj"ce na dziobie przy osprz&cie kotwicznym doceni" twoj" 
trosk& i%wzi&cie pod uwag&, !e je)li co) pójdzie niezgodnie z%planem, to powtórne postawienie 
!agla w%po)piechu b&dzie 'atwe. Pami&taj, ze potrzebujesz okre)lonej ilo)ci miejsca na akwenie.

Rzucanie kotwicy pod !aglami w%dzielnym, nowym )wiecie opartym na wierze w%silniki po-
mocnicze ró!ni si& pod jednym podstawowym wzgl&dem od rzucania kotwicy przy u!yciu koni 
mechanicznych. Je!eli silnik odmówi' pos'usze(stwa lub jeste) !eglarzem z%krwi i%ko)ci, który 
w%ogóle go nie potrzebuje, zignoruj poni!sz" rad&.

Dla pozosta'ych z%nas zawsze znajd" si& sytuacje, gdy przy bardzo s'abym wietrze prawid'o-
we stani&cie na kotwicy nie b&dzie mo!liwe. Je)li w%najbli!szej przysz'o)ci prognozowany jest 
silny wiatr, lepiej prze'knij dum& i zagrzeb kotwic&, korzystaj"c z% silnika, zanim udasz si& do 
koi. W%przeciwnym razie o%0400 obudzi ci& pierwsze uderzenie deszczu i%sp&dzisz reszt& nocy, 
zastanawiaj"c si&, czy wyj)# na pok'ad i%sprawdzi#, czy wszystko jest dobrze.

WSKAZÓWKA DLA SKIPERA: P!ywanie do ty!u pod "aglami 
D³ ÂíÔâ �¿��°íĄ�ßÓ�âĉò� Ì³ò�ÂÓíþ³�Ą��©���íþ�â�Ó�íâĉĄË����ĉ³Ó�Ą�ßÓ��þ³�íâ�ßÓ��ĉ�æ�Č «Åò«³� 
�Ó�íĄÊò�Ì��þĄ�â�ÌĄË�Ë�ÂæĄË�ÅÌ³ �«âÓ�³ ϟ���ÊÓ«��Ì���ĉ³Ó�³ �ËÓČ �ßÓËÔ��òíâĉĄËĄþ���¿ �ÌÓæíÂ©�
þНÅ³Ì³³�þ³�íâòϚ�ÓæíâÓČÌ³ �Ì�ß³Ì�¿���þĄ�°Ó�ĉ��Ą�ĉНÂÅòĉĄ�Ê�Í�ò�°ϟ�c Ì�Ë�Ì þâ��Ó�âĉ �æ³©�æßâ�þ�ĉ��
ßÓ��æ�ËĄË�� ĉ�Ì Ë�Ì��Â �ĉò����Ċ�¿ÓÅòϟ�D��æĉÂòÌ âĉ �ßÓ��«âÓí Ë�þĄ�°Ó�ĉ³�ß³©ÂÌ³ ϟ�
V�Ë³©í�¿Ϛ�Č �¿�Â�íĄÅÂÓ�¿��°í�ĉ��ĉĄÌ��æ³©��Óª��Ϛ�æí âÓþ�Ì³ �þĄ«Å����í�Â�æ�ËÓϚ�¿�Â�ßâĉĄ�âò�°ò�þæí �ĉ�
Ì��æ³ÅÌ³Âò�Ђ�ßÊ íþ��æí âÓþ��ßâ��ò¿ �Ó�þâÓíÌ³ ϟ
C�Ì þâ�¿ æí� Å «�Ì�Â³Ϛ��Å �þĄË�«��òË³ ¿©íÌÓç�³�³Н�Óçþ³���ĉ Ì³�ϟ
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O  PODNOSZENIE KOTWICY 
Na silniku 

Przy braku wiatru i!znacz"cego pr"du wi#kszo$% jachtów da si# doci"gn"% do kotwicy przy 
wykorzystaniu windy kotwicznej lub r"k za&ogi. Je$li wolisz t# drug" opcj#, wybieraj &a'cuch 
powoli tak, aby wprawi% jacht w!ruch. Gdy inercja zostanie pokonana, brz#k &a'cucha powinien 
brzmie% mi&o. W!sytuacji, gdy musia&by$ bra% pod uwag# wiatr, pr"d lub falowanie, opcj" najlep-
sz" dla za&ogi na dziobie b#dzie powolne zbli(anie si# do kotwicy na silniku. Dzi#ki temu u&atwisz 
te( zadanie windzie kotwicznej.

Gdy &a'cuch jest ju( w!pionie, si&a dzia&aj"ca do góry zazwyczaj wyrwie kotwic# z!dna. Je$li 
tak si# nie stanie i!ani ty, ani twoja winda kotwiczna nie odnosicie sukcesu, spróbuj zapracowa% 
silnikiem pó& wstecz. W!wi#kszo$ci przypadków ten sposób dzia&a. Zdarza si#, (e kotwica jest 
tak mocno osadzona w!dnie, (e musisz u(y% ca&ego jachtu, aby j" wyrwa%. Wydawaj &a'cuch, 
oddalaj"c si# jednocze$nie od kotwicy, po czym rozp#d) jacht w! jej kierunku, wybieraj"c luz 
&a'cucha. Gdy ten znajdzie si# prawie w!pionie, zablokuj go na windzie lub okr#% dooko&a knagi. 
Inercja ca&ego jachtu plus moc silnika musz" da% rad# kotwicy, chyba (e ta jest o!co$ zapl"tana.

Schodzenie z kotwicy pod !aglami 
Jak zwykle musisz oceni% wiatr i!pr"d. Je$li jacht ustawia si# pod pr"d, a!wiatr wieje zza tra-

wersu, zadanie jest proste. Postaw (agiel na dziobie, wybierz szot, po czym przep&y' nad kotwic", 
wybieraj"c jednocze$nie luz &a'cucha tak, jakby$ mia& j" wyrwa%, p&yn"c na silniku. Gdy b#dziesz 
nad kotwic", zablokuj &a'cuch i!pozwól ci#(arowi jachtu zadzia&a%.

Je$li nie ma pr"du lub jego kierunek jest zgodny z!kierunkiem wiatru, b#dziesz musia& posta-
wi% grota i!pozwoli% mu &opota%, a( przyci"gniesz jacht do kotwicy i!mechanicznie j" wyrwiesz. 
Je$li nie masz windy kotwicznej i!znajdziesz si# w!sytuacji, gdy kotwica nie chce pu$ci%, przywi"( 
zapasowy fa& stoperem kr#conym do &a'cucha i!poprowad) go na kabestan. Je(eli zamiast &a'cu-
cha masz lin#, ob&ó( j" na najwi#kszym dost#pnym kabestanie. Gdy kotwica oderwie si# od dna, 
postaw na dziobie (agiel i!mo(esz odp&ywa%. 

Nie ma (adnego argumentu, aby$ musia& mie% zrzuconego foka poza tym, (e przeszkadza 
w! pracy na dziobie. Je$li niezb#dna jest mo(liwo$% natychmiastowego zyskania kontroli nad 
jachtem, b#dziesz musia& to przetrwa%.

Gdy masz du(o miejsca dooko&a, mo(esz po prostu podnie$% kotwic# bez postawionych (agli. 
Jest to proste i!pozwala unikn"% nieprzyjemnych wra(e' zwi"zanych z!&opocz"cymi (aglami. Gdy 
kotwica znajdzie si# ju( na pok&adzie i!oczy$cisz j" z!b&ota, mo(esz postawi% genu#. Ustaw jacht 
w!bajdewindzie, postaw grota i!p&y'.

O  KOTWICA ZACZEPIONA NA DNIE 
Je(eli dobrze zabezpieczy&e$ szekl# i!kotwica jest ju( przymocowana do &a'cucha, tylko dwie 

rzeczy mog" si# wydarzy% na dnie morskim. Kotwica mo(e si# zapl"ta% we w&asny &a'cuch, który 
mo(e owin"% si# dooko&a jednego z!pazurów (jak w!przypadku kotwicy admiralicji) lub o!co$ in-
nego, co uniemo(liwi jej prac# (jak na przyk&ad nadziana na pazur kotwicy CQR puszka po fasoli). 
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Co! takiego w"po#$czeniu z"pokrytym wodorostami dnem mo%e doprowadzi& do niesprawno!ci 
kotwicy. Jedynym sposobem jest podniesienie jej, oczyszczenie i"ponowne rzucenie.

Inny rodzaj problemu na dnie prowadzi do przeciwnego rezultatu. Kotwica ma za zadanie wbi& 
si' w"dno i"o nie zahaczy&, ale je!li damy jej szans', chwyci te% podwodny kabel i"to z"równ$ sku-
teczno!ci$. Kotwice lubi$ te% klinowa& si' na wrakach, stela%ach #ó%ek, zatopionych samochodach 
i"wszystkim, na czym mog$ po#o%y& pazury. Najlepiej takich sytuacji unika&, po prostu nie kotwi-
cz$c na zanieczyszczonym dnie, ale je!li ci si' to zdarzy lub po prostu masz pecha, to post'puj tak:

Q tĄ�³�«�¿�Ê�Í�ò�°�ĉ��ßÓËÓ�����Ê ¿��Óæí©ßÌ ¿�ËÓ�ĄϚ�í�Â���Ą�ÂÓíþ³���³НíÓϚ�ÓН�Ó�æ³©� 
� ĉ��ĉ ß³Ê�Ϛ�ĉÌ�Å�ĉÊÓ�æ³©�þНĉ�æ³©«ò�â�Â�ĉНßÓÂÊ��ò�Åò��ßÓÌíÓÌòϟ�VÓßâÓþ��Ċ�Å³Ì©��ÓÓÂÓÊ�� 
� Â��Å��ßÓ�Ì³ æ³ÓÌ «Ó�ĉН�Ì��³НÓ���¿ ¿�ÂÓÍ� �Ó�ÊÔČ�Ì��ßÓÂÊ��ĉ³ ϟ

Q Jßòæĉ�ĉ�¿�ÂÓíþ³�©Ϛ��Č��³©Č�â�Â��Å��æßÓ�ĉÌ³ �Ì��Å³Ì³ Ϛ�ßÓ��ĉĄË�Ó��ĉ ß�¿ �Ó��æ³ �³ ϟ� 
� c â�ĉ�¿ æí ç�ßâĉĄ�òËÓþ�ÌĄ��Ó��Ì��ĉ��ßÓËÓ���Å³ÌĄ�ĉН�ĉ³Ó�ò��³ «Ì�� ¿�Ì���³ «ÓþÓϟ

Q J���¿�¿ � Ì�ÂÓÌ³ ��Å³ÌĄ�³Нþ�³�«Ì³¿�¿��Ì��ßÓÂÊ��ϟ�c â�ĉ�ËÓČ æĉ�ßÊĄÌ��ϟ�c��Ë íÓ���¿ æí� 
� æĉ�ĉ «ÔÅÌ³ �«Ó�Ì��ßÓÅ � Ì³�Ϛ�¿ çÅ³�ĉ�°��ĉĄæĉ�ÂÓíþ³���Ê�Í�ò�°�ÂÓíþ³�ĉÌĄ�³ÌÌ «Ó�¿��°íò� 
� þ�ĉ�íÊÓ�ĉÓÌ ¿�Ë�â³Ì³ ϟ

Z Uwalnianie kotwicy przy u!yciu liny.
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WSKAZÓWKA DLA SKIPERA:

9 Č Å³�Ë�æĉ�þ�íßÅ³þÓç�³��Ó��Ó��ĉĄæíÓç�³��Ì�Ϛ�ßâĉĄþ³�Č��Ó¿â ß��Ó�ß³©íĄ�ÂÓíþ³�Ąϟ�9 «Ó��âò«³�ÂÓÌ³ ��
ËÓČ æĉ�ßÓßâÓþ��ĉ³��Ì��ßÓÂÊ���Åò��ßâĉĄ�ĉ ß³���Ó�Ë�Ê ¿��Ó³�ϲæí�âĄ�Ó��³¿��ĉ�ÓíâĉĄË�ÌĄ�þНßâ ĉ Ì�³ �
Ó��ÅÓÂ�ÅÌ «Ó�æĉĄßâ��þĄæí�â�ĉĄϳϟ���ÊÔČ��Ó¿â ß�ßâĉ ��ÂÓíþ³�ĉ Ì³ Ëϟ�9 çÅ³�ÂÓíþ³���ÓН�Óç�æ³©�ĉ�°��ĉĄϚ�
�©�ĉ³ æĉ�ËÔ«Ê�¿��þĄ�³�«Ì���ßÓ�òßâĉ �Ì³Ë�Ó� âþ�Ì³ò�ĉН�Ì��ĉ��ßÓËÓ����Ó¿â ßòϟ����Ċ�ÓæíâÓČÌĄϚ�
�Ó�³ â�¿����Êò«Óç��Å³ÌÂ³Ϛ�³Нòþ�Č�¿Ϛ���Ą�Ì³ �Óþ³Ì©Ê��æ³©��ÓÓÂÓÊ��þ�Êò�çâò�Ąϟ�9 çÅ³�ĉ� �Ą�ò¿ æĉ�æ³©�
Ó�ÊÓČĄ��ÂÓÌ³ ��Å³ÌÂ³�Ì��ßÓÂÊ��ĉ³ �³НòÌ³ÂÌ���íĄË�æ�ËĄË�ĉ�Ë³ æĉ�Ì³��ĉþ³�ĉ�Ì «Ó�ĉН�Ó¿��ÂÓíþ³�ĉÌ�Ϛ�
ß³ÅÌò¿Ϛ���Ą��Ó¿â ß�Ì³ �ÓßÅ�í�Ê�æ³©��ÓÓÂÓÊ��Ê�Í�ò�°��ßÓ��ĉ�æ�ËĄæĉÂÓþ�Ì³��¿��°íòϟ�9 çÅ³�ÓßÅ��ĉ �æ³©� 
þ�ĉÌ��ĉÌĄË�æíÓßÌ³òϚ�íÓ�Ì³ �ĉ��ĉ³�Ê�Ϛ�«�Ą��©�ĉ³ æĉ�í «Ó�ßÓíâĉ �Óþ��ϟ�Y�ĉ�þ³�ĉ³�Ê ËϚ�¿�Â��Ó¿â ß�í�Â�
æ³©�ÓßÅ�í�ÊϚ�Č �¿ «Ó��Êò«Óç��â��ĄÂ�ÅÌ³ �ĉË�Å�Ê��³НíÓ��ÓßâÓþ��ĉ³ÊÓ��Ó�þĄâþ�Ì³��ÂÓíþ³�Ąϟ��Ó¿â ßĄ�æ��
ò�³�ČÅ³þ Ϛ��Å ��ĉ�æ�Ë³�þ�âíÓ�í�Â��Å³ÌÂ©�ĉ�ÊÓČĄ��ßÓË³ËÓ�ßâÓ�Å ËÔþϚ�¿�Â³ �ËÓ«��ĉНí «Ó�þĄÌ³ÂÌ��ϟ

Je!eli opisana metoda nie zadzia"a, to twoj# ostatni# desk# ratunku za poza nurkowaniem jest 
wykorzystanie pontonu i$ spuszczenie wzd"u! "a%cucha kotwicznego p&tli zrobionej z$ kawa"ka 
"a%cucha, którego oba ko%ce s# ob"o!one na pok"adzie. Czasem udaje si& tak, !e p&tla zsunie si& 
pod kotwic& i$poci#gni&cie pionowo w$gór& przewróci j#, jednocze'nie uwalniaj#c z$przeszkody. 
Nie oczekuj od tej metody cudów, ale warto spróbowa(, zanim zdecydujesz si& wzywa( nurka.

Je!eli woda jest wystarczaj#co ciep"a i$ma mniej ni! 20 stóp (6 m) g"&boko'ci, to sprawna 
)zycznie osoba, wyposa!ona w$mask&, rurk& i$p"etwy ma spore szanse na oswobodzenie kotwicy 
w"asnego jachtu. Sprz&t do nurkowania powinien by( na ka!dym jachcie. Je'li go nie masz lub nie 
jeste' wystarczaj#co dobrym p"ywakiem, b&dziesz musia" op"aca( profesjonalistów.

O  KOTWICZENIE DZIOBEM  
 LUB RUF! DO NABRZE"A  

W ma"ych portach lub na wyj#tkowo g"&bokich kotwicowiskach mo!na zaoszcz&dzi( sporo 
miejsca i$zwi&kszy( bezpiecze%stwo, je'li jachty rzucaj# kotwic& z$jednego ko%ca i$drugim cumuj# 
do nabrze!a portowego lub pobliskiej ska"y b#d* drzewa. Takie rozwi#zania s# popularne na skan-
dynawskich kotwicowiskach w$rejonach o$znikomym skoku p"ywu, a$na Morzu +ródziemnym 
by"y standardowo stosowane w$ portach przed popularyzacj# zak"adanych na sta"e muringów 
(s.$50). Jachty ba"tyckie i$norweskie s# cz&sto wyposa!one w$specjaln# ta'm& na rolce umieszczon# 
na ru)e, która przeznaczona jest wy"#cznie do pracy jako lina kotwiczna do kotwicy manewrowej.

Je!eli kotwica manewrowa jest wygodna w$u!yciu, to stawanie dziobem do kei jest "atwiejszym 
do przeprowadzenia manewrem. Po prostu podp"y%, wyrzucaj#c kotwic& za burt& w$odleg"o'ci 
kilku d"ugo'ci jachtu (im dalej, tym lepiej) od kei, po czym wybierz lin& kotwiczn#, zagrzebuj#c 
kotwic& w$dno po ob"o!eniu lin z$dziobu. Cumowanie ruf# do kei stanowi prawdziwy egzamin 
ze zintegrowanych umiej&tno'ci !eglarskich, ale jego zalet# jest bezpiecze%stwo zwi#zane z$wy-
korzystaniem kotwicy g"ównej. Mam tu tylko ogólne rady: nie zapomnij wy"o!y( odbijaczy, je!eli 
w$okolicy s# inne jachty; my'l kreatywnie o$wp"ywie efektu 'ruby oraz kierunku wiatru na twój 
manewr; postaw kompetentnych za"ogantów przy windzie kotwicznej i$ca"y czas si& z$nimi komu-
nikuj. Mog# ci pomóc utrzyma( jacht na trasie podej'cia poprzez delikatne napinanie "a%cucha, 
ale mog# te! zrujnowa( manewr, je'li napn# "a%cuch w$z"ym momencie. 
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Z Zako!czenie kotwiczenia:
1 Rolka z"ta#m$ jako lin$ do kotwicy manewrowej to wygodne rozwi$zanie na jachtach, gdy na porz$dku 

dziennym jest cumowanie dziobem lub ruf$ do kei. Robi si% tak zw&aszcza na Ba&tyku.
2 Kotwiczenie ruf$ do kei na Morzu 'ródziemnym. Bardzo wa(ne jest utrzymywanie jednoznacznej 

komunikacji mi%dzy dziobem a"ruf$. Nic tak nie deprymuje skipera, jak jacht wyhamowany na &a!cuchu 
kotwicznym w"odleg&o#ci 10 stóp od kei.

3 Cumowanie dziobem do kei w"stylu ba&tyckim jest wygodne, je#li przy koszu dziobowym znajduje si% 
drabinka.

1

2 3
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O  SCHODZENIE Z MIELIZNY 
Je!li zdarzy"o ci si# wej!$ na mielizn# i% nie mo&esz si# uwolni$ w% &aden znany ci sposób, 

przygotuj najci#&sz' kotwic#, jak' dasz rad# obs"u&y$, i%wywie( j' pontonem w%morze, najdalej 
jak si# da. Lin# kotwiczn' poprowad( do najmocniejszego kabestanu na pok"adzie przez dziób 
lub ruf#%– oce), któr' cz#!ci' jachtu masz wi#ksz' szans# zej!$ na g"#bok' wod#. Wybieraj lin#, 
!ci'gaj'c w% ten sposób jednostk# z%mielizny. W%sytuacjach ekstremalnych mo&esz by$ zmuszo-
ny zredukowa$ zanurzenie poprzez odci'&enie jachtu (przetransportowanie zapasów na brzeg, 
opró&nienie zbiorników wody itd.) lub stworzenie sztucznego przechy"u. Najbardziej radykalny 
sposób na zmniejszenie zanurzenia to podci'gni#cie na fale, najlepiej fale spinakera z%uwagi na jego 
uniwersalne po"o&enie, bloku z%przewleczon' lin' od kotwicy manewrowej. Lina ta jest nast#pnie 
prowadzona przez bloki kierunkowe na kabestan (cz#sto idealnie nadaj' si# do tego bloki szotowe 
genuy). Gdy zaczniesz wybiera$ lin#, jacht jednocze!nie si# przechyli i%b#dzie !ci'gany z%mielizny. 
Ten sposób cz#sto daje dobre rezultaty, a%poza tym stanowi !wietny spektakl dla gapiów.

Z Ci!"ka kotwica zapasowa 
trzymana specjalnie na 
sztormowe warunki – 
najlepiej wyjmowa# j$ 
na pok%ad za pomoc$ 
kabestanu fa%owego. Próba 
r!cznego wyci$gni!cia jej 
przez kosz dziobowy mo"e 
sko&czy# si! nieplanowan$ 
wycieczk$ do lokalnego 
kr!garza.
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O  KOTWICZENIE W WARUNKACH  
 SZTORMOWYCH 

Gdy obawiasz si!, "e twoja najlepsza kotwica dziobowa oraz maksymalna d#ugo$% #a&cucha 
nie wystarcz', musisz wykorzysta% te" kotwic! zapasow' na linie od kotwicy manewrowej. Rzu% 
j' z(pontonu lub z(jachtu, je$li czas i(warunki pozwalaj'. Wywie) kotwic! najdalej jak si! da, tak 
aby jacht znalaz# si! w( szczycie litery V utworzonej z( liny i( #a&cucha kotwicznego. Je$li wiatr 
niespodziewanie znacznie zmieni kierunek, za#o"enie bojrepów do kotwic oka"e si! $wietnym 
pomys#em, gdy" b!dziesz wiedzia#, gdzie te kotwice s'. To pozwoli ci kreatywnie pomy$le% nad 
planem dzia#ania i(wykorzystaniem obu kotwic.

Alternatyw' jest przygotowanie dwóch kotwic w(tandemie, czyli do#'czenie dodatkowej ko-
twicy na krótkim #a&cuchu do kotwicy g#ównej. Nie mam do$wiadczenia w(stosowaniu takiego 
rozwi'zania, ale wiarygodni "eglarze od lat je polecaj'.

Kombinacje liny i !a"cucha 
W naprawd! ekstremalnych warunkach zdarza si!, "e jachty szarpi' si! na #a&cuchach o(d#u-

go$ci w(stosunku nawet 10:1 do g#!boko$ci. Szarpanie jest nieakceptowalne. Je$li ta niezmiernie 
rzadka sytuacja wydaje si! mie% miejsce, to rozwi'zaniem jest przywi'zanie odcinka nylonowej 
liny do najbli"szej dziobu cz!$ci #a&cucha o(d#ugo$ci 50 stóp (15 m). Lin! wybiera si! mocno, 
a(#a&cuch luzuje, aby lekko zwisa#. Dzi!ki swojej spr!"ysto$ci lina dzia#a teraz jak amortyzator, 
na którym jacht pracuje spokojniej. Jednocze$nie zachowane jest bezpiecze&stwo zwi'zane z(po-
stojem na #a&cuchu, który jest wci'" obecny. Ci!"ar #a&cucha wspomaga lin! – zanim osi'gnie 
maksymalne rozci'gni!cie, #a&cuch musi si! napr!"y%. Taki amortyzator w(postaci odcinka liny 
z(przywi'zanym na jednym ko&cu hakiem do wczepienia w(#a&cuch powinno si! mie% na jachcie. 
Mo"na mie% te" drugi do u"ytku przy dobrej pogodzie (s. 77). 


