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KOTWICZENIE

Rozwój dużych marin doprowadził do utraty przez kotwiczenie statusu czynności wykonywanej na co dzień. Duże jednostki podróżujące po świecie wciąż robią to regularnie, ale rosnąca
liczba żeglarzy cumujących tylko w marinach w zachodnich rozwiniętych pod kątem żeglarskim
rejonach nie kotwiczy niemal w ogóle. Jest to niebywałe dobrodziejstwo, ponieważ dzięki niemu
niezbyt nowoczesne porty czy rzeki są wolne od lśniących kadłubów jachtów turystycznych.
W trakcie lat spędzonych na żeglowaniu po oceanach, wraz z żoną spędziliśmy dosłownie setki
nocy i dni, stojąc na różnego rodzaju kotwicach na różnych jachtach. Na palcach jednej ręki mogę
policzyć sytuacje, gdy wlekliśmy kotwicę, a wszystkie z nich dało się przewidzieć. Odpowiedni
dobór i użycie kotwicy to zawsze lepsze rozwiązanie niż cumowanie do boi, której stanu nie znamy.
Kotwica nie działa jedynie z uwagi na swój ciężar. Zagłębia swoje pazury w dnie morskim i nie
puszcza, dopóki jej o to nie poprosisz. Masa pazurów pomaga w dużym stopniu złapać grunt.
Wszystkie kotwice wbijają się w dno na skutek wleczenia ich po nim w poziomie. Wyrzucenie
kotwicy z dziobu do wody, a następnie obłożenie liny kotwicznej, gdy tylko żelazo dotknie dna,
niczemu nie służy. Minimalna skuteczna długość łańcucha niezbędna do kotwiczenia jest równa trzykrotnej głębokości wody (rys. 8.1). Jest to określane jako stosunek 3:1, który powinien
wynosić co najmniej 5:1, jeżeli zamiast łańcucha mamy nylonową linę. Jeżeli pozwalają na to
okoliczności, to większy stosunek długości liny do głębokości jest najlepszą gwarancją trzymania
kotwicy. Przy płytkiej wodzie warto do jej głębokości dodać wysokość dziobu przed wyliczeniem
długości potrzebnego łańcucha. Wolna burta o wysokości 5 stóp przy głębokości wody 10 stóp
ma niemałe znaczenie.
Duża kotwica, która dobrze zakopała się w dnie, na łańcuchu o długości w stosunku 10:1 jest
praktycznie nie do ruszenia, zwłaszcza jeżeli dociąży się łańcuch, ale o tym później.

TRZYMANIE DNA
Kotwica jest skuteczna, gdy używasz jej adekwatnie do rodzaju dna. Twardy piasek gwarantuje dobre trzymanie kotwicy, która dodatkowo po podniesieniu będzie czysta. Nie oczekuj tego
samego od miękkiego piasku, nie próbuj też kotwiczyć na skalistym dnie, o ile twoje życie nie
zależy od tego i nie masz innych dostępnych opcji. Twoja kotwica albo w ogóle nie złapie, albo
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Fig 8.1 Classical anchorage.
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Stosunek długości 3:1

Rys. 8.1 Klasyczne kotwiczenie.

nieodwracalnie zakleszczy się w skalnej rozpadlinie – czy ta ewentualność jest dobra, czy nie,
zależy od okoliczności. Kotwica zostanie tu na zawsze, a ty razem z nią, o ile używasz łańcucha.
Jeżeli pozwolisz, aby lina kotwiczna dotykała skał lub rafy koralowej, to w krótkim czasie przetrze
się, a ty odpłyniesz.
Błoto i glina lub glina i piach stanowią najlepiej trzymające rodzaje dna. Przeczekiwałem
kiedyś bardzo silny wiatr na mojej kotwicy CQR na bardzo długim łańcuchu. Kotwica stopniowo
wbijała się coraz głębiej w glinę. Trzymała tak dobrze, że gdy chcieliśmy ją podnieść, nie mogliśmy
za żadne skarby wyrwać jej z dna. Ostatecznie wynajęliśmy nurka, który stwierdził, że musi kopać
w dnie, aby kotwicę w ogóle znaleźć.
Zawsze uważaj na zanieczyszczone dno. Czasem znajdziesz informację o nim na mapie, ale
często musisz po prostu używać zdrowego rozsądku. Stary port lub okolice stoczni nie nadają
się do kotwiczenia. Dno będzie pokryte różnego rodzaju śmieciami, w tym także starymi linami
cumowniczymi. Jeśli musisz w takim miejscu kotwiczyć, załóż bojrep (s. 85).

RODZAJE KOTWIC
Kotwica pługowa typu CQR

Nie ma wątpliwości, że od momentu niesławnego pierwszego pojawienia się kotwic pługowych na hydroplanach sprzed II wojny światowej, nie ustępują one skutecznością innym
modelom kotwic. Moc trzymania w przeliczeniu na jednostkę wagi nie ma sobie równych, poza
tym łatwo taką kotwicę przechowywać. W swojej oryginalnej formie CQR (wypowiedz tę nazwę
po angielsku, a wyjdzie secure, czyli „bezpieczna”) jest bardzo dobrze wykonana i porządnie
galwanizowana, co gwarantuje jej wieloletnią użyteczność jako najlepszej kotwicy dziobowej.
Na dnie pokrytym wodorostami nie trzyma tak dobrze jak kotwica admiralicji, ale poza tym
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według mojego doświadczenia jest nie do pokonania. Jedna
uwaga – strzeż się podróbek kotwic CQR. Są gorszej jakości
i mogą zawieść.

Kotwica Bruce’a

Kotwica ta została stworzona na użytek platform wiertniczych. Trzyma równie dobrze, jak CQR, jeśli wszystko
idzie zgodnie z planem. Mówi się, że dobrze działa nawet
przy mniejszym stosunku długości łańcucha do głębokości.
Niestety jest uciążliwa w przechowywaniu, chyba że znajduje się na stałe na rolce na dziobie. Może ci się wydawać,
że kotwica Bruce’a nie jest dobrym rozwiązaniem z kilku
powodów, w tym konieczności trzymania tego znacznego
ciężaru dokładnie tam, gdzie nikt o zdrowych zmysłach by
tego nie chciał, ale wielu racjonalnie myślących żeglarzy
świadomie zgadza się na ten kompromis. Dzięki niemu nie
musisz na dziobie męczyć się z 50 funtami (22 kg) utytłanego w błocie żelastwa za każdym razem, gdy chcesz wypłynąć. Na moim 14-tonowym jachcie z długim kilem używam
kotwicy Bruce’a o masie 30 kg na łańcuchu o długości
45 sążni i grubości 3/8 cala (10 mm). Może się wydawać,
zresztą słusznie, że to solidna porcja sprzętu do kotwiczenia,
ale kotwica idealnie wpasowuje się na swoje miejsce na dziobie, a ja zawsze spokojnie idę do koi, gdy wieje silny wiatr.

Kotwica Bruce’a zakopana w mule
nigdy nie dryfuje.

Kotwica Danfortha

Oczywistą zaletą jest możliwość przechowywania jej na płasko. Na piasku średniej jakości
kotwica ta trzyma dobrze. z tych powodów jest stosowana jako zapasowa kotwica na pokładzie.
Niektórzy korzystają z niej jako z kotwicy manewrowej.

Kotwica pługowa typu spade

Jest to jedna z coraz większej liczby kotwic patentowych, projektowanych, aby sprostać zaletom mistrzowskich kotwic CQR oraz Bruce’a. Lubię kotwice pługowe typu spade, ponieważ mają
niesamowite właściwości trzymające w stosunku do swojego ciężaru, a dodatkową zaletą jest
również możliwość demontażu trzonu od pazura. Jest to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto przy
niewielkiej ilości miejsca na przechowywanie sprzętu chce mieć porządną kotwicę manewrową.

Kotwica admiralicji

Kotwica admiralicji często spotyka się z negatywnymi ocenami, ale jednocześnie idea jej
działania jest błędnie pojmowana. Jeżeli tylko jest dobrze zaprojektowana, to jej tradycyjna forma wciąż jest jednym z najlepszych rozwiązań dla dużych i ciężkich jednostek. Nie sprawdza się
dobrze, jeśli waży mniej niż 60 funtów (27 kg), i trzeba jej używać z łańcuchem. Jeśli uwzględni
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się te ograniczenia, to kotwica ta może trzymać zaskakująco dobrze na przeciętnym dnie, a na
dnie pokrytym trawą i wodorostami – lepiej niż wszystkie pozostałe.
Gdy taką kotwicę się rozmontuje, zabiera ona zaskakująco mało miejsca. Na 20-tonowym tradycyjnym kutrze, na którym pływałem w latach 1998–2010 używana była 85-funtowa (ok. 40 kg)
kotwica admiralicji na łańcuchu o grubości 7/16 cala (11 mm). Przy dużym stosunku długości
łańcucha do głębokości kotwica ta nigdy nie puściła.
Istnieje wiele innych kotwic, z których każda wymaga indywidualnej oceny. Niemniej jednak,
ogólnie rzecz biorąc, kombinacja złożona z 35-funtowej (15 kg) kotwicy CQR lub Bruce’a oraz
długiego łańcucha o grubości 3/8 cala (10 mm) to idealne rozwiązanie dla jachtu turystycznego
o długości do 35 stóp (10 m). Większe kotwice działają lepiej niż mniejsze tego samego typu,
ponieważ ich ciężar pomaga im zagłębić się w dno. Każdy jacht powinien mieć na wyposażeniu
co najmniej dwie kotwice. Jeśli chcesz dobrać odpowiedni rozmiar kotwicy dla swojego jachtu,
najlepiej skonsultuj się z producentem kotwic, a nie jachtów. Wiele z produkowanych obecne
jednostek jest sprzedawanych z osprzętem kotwicznym, który nie utrzymałby nawet deski surfingowej, a co dopiero 5-tonowy jacht.

RODZAJE ŁAŃCUCHÓW I LIN KOTWICZNYCH
Łańcuch

Wielką przewagą łańcucha nad
liną nylonową jest jego ciężar. Gdy
jacht stoi na łańcuchu, ten ugina
się i w efekcie siły działające na
kotwicę mają kierunek zbliżony do
poziomego. Wniosek z tego taki, że
wystarczy ci najmniejsza możliwa
długość łańcucha dla danej głębokości. Waga łańcucha sprawia również, ze tendencja jachtu do myszkowania jest ograniczona. Dzięki
temu postój jest spokojniejszy, a ryzyko zerwania kotwicy mniejsze. Co
oczywiste, łańcuch jest całkowicie
odporny na przetarcie, zarówno na
dnie morskim, jak przy kluzie kotwicznej. Jeżeli komora łańcucha
jest wystarczająco głęboka, łańcuch
układa się w niej sam. Jest też relatywnie łatwy do czyszczenia.
Minusem łańcucha jest jego cena i ciężar, jeżeli przyszłoby nam
przenosić go po pokładzie. Co mniej

Tu po założeniu liny amortyzującej wyluzowano zbyt
mało łańcucha.
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więcej dziesięć lat łańcuch wymaga ponownego galwanizowania. Chociaż jego wytrzymałość
jest zasadniczo większa, niż nam się wydaje, to w warunkach ekstremalnych może wystąpić
sprężynowanie łańcucha. Będzie to szerzej umówione w sekcji „Kotwiczenie w warunkach
sztormowych” na s. 88.
Ostatnią wadą łańcucha kotwicznego jest to, że bardzo hałasuje. w długich rejsach żeglarze
często rozwiązują to tak, że zakładają kawałek wytłumiającej liny nylonowej na odcinku łańcucha
pomiędzy dziobem a wodą. Taką linę obkłada się na pokładzie, dzięki czemu przejmuje ona ciężar
łańcucha. Odcinek łańcucha nad wczepionym końcem liny zwisa delikatnie, ale jest obłożony na
pokładzie, aby w przypadku przetarcia się nylonowego stropu nic złego się nie stało.

Lina nylonowa

Wytrzymałość liny nylonowej oraz jej wyjątkowa elastyczność sprawiają, że nadaje się idealnie
na linę kotwiczną. Wspominałem już o jej podatności na przecieranie, o której trzeba nieustannie
pamiętać. Na poziomie pokładu przecięty wzdłuż kawałek węża gumowego nasunięty na linę
zazwyczaj wystarczająco ją zabezpiecza. Na końcu liny będącym w wodzie powinno się zakładać
co najmniej 1,5 sążnia (4,5 m) łańcucha między liną a kotwicą, przy czym im więcej łańcucha,
tym lepiej. Ciężar łańcucha poprawi kąt, pod jakim na kotwicę działają siły, a tarcie o elementy
dna morskiego przestanie być istotne.
Długość liny powinna być jak największa za każdym razem, co łatwo osiągnąć dzięki niewielkiej wadze nylonu. Przeciwny tok myślenia towarzyszy wydawaniu łańcucha – o ile jacht nie jest
wyposażony w dobrą windę kotwiczną, to dalekowzrocznie myślący marynarz umieści w wodzie
długość łańcucha będącą kompromisem między efektywnością kotwiczenia a koniecznością
późniejszego wyciągnięcia całego tego żelaza na pokład.
Brak efektu uginania się łańcucha w przypadku liny jest w pewnym stopniu kompensowany
niezwykłą sprężystością nylonu, która minimalizuje siły zrywające działające na kotwicę.

OBCIĄŻANIE ŁAŃCUCHA KOTWICZNEGO
Zdarza się, że na akwenie zwyczajnie nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby wydać tyle łańcucha, ile byś chciał. Może tak być na ciasnej rzece, gdzie stosunek 2:1 lub 2,5:1 to wszystko, co
bezpiecznie osiągniesz, ale może cię to spotkać na nieosłoniętym kotwicowisku przy sztormowym
wietrze, gdy najchętniej wydałbyś łańcuch w stosunku 8:1 lub 9:1, tylko że to zbliżyłoby cię zanadto
do innej jednostki.
W takich przypadkach warto dociążyć środkową część łańcucha lub liny (rys. 8.2.). Kiedyś
można było kupić specjalnie do tego celu przeznaczone ciężarki pod wiele mówiącymi nazwami
jak „kumpel” czy „aniołek”*. Jeśli nie uda ci się niczego takiego zdobyć, to do obciążnika o wadze
56 funtów (25 kg) załóż dużą szeklę i opuść taką instalację do wody na łańcuchu, tak aby znalazła
się w połowie drogi do dna. Miej na uwadze ryzyko przetarcia, jeśli zamiast łańcucha używasz
liny nylonowej.
W przypadku braku jakiegoś ciężkiego przedmiotu zawsze możesz wykorzystać zepsuty silnik
zaburtowy lub związać razem pół tuzina cegieł.

* W Polsce używa się raczej nazwy „prosiak” (przyp. red.).
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Obciążenie łańcucha

Rys. 8.2 Obciążanie łańcucha kotwicznego. Obciążnik utrzymuje środkową część łańcucha w dole,
sprawiając, że ten działa na kotwicę pod lepszym kątem.

WYBÓR KOTWICOWISKA
Najważniejszym czynnikiem przy wyborze kotwicowiska jest to, jak bardzo jest ono
osłonięte, a zaraz potem jaki rodzaj dna oferuje (rys. 8.3). Zakładając, że dobry osprzęt kotwiczny utrzyma jacht przy każdym wietrze (w granicach rozsądku), potrzebujesz ochrony
od falowania. Stałem komfortowo na kotwicy przy nacierających w moim kierunku falach z
ciągnącej się na dwa i pół tysiąca mil strefy pasatowej, w miejscu, gdzie jedyną osłoną była
rafa koralowa oddalona o sto jardów po nawietrznej. Nie licząc świstu wiatru w takielunku,
było tak spokojnie, jakbym kotwiczył na Tamizie.
Zatoka między dwoma półwyspami zapewni dobre schronienie przy wietrze od lądu, ale
zawsze upewnij się, że taki wiatr nie zmieni kierunku. Ostatnim, czego sobie życzysz, jest
zorientowanie się o drugiej w nocy, że znajdujesz się blisko udekorowanego załamującymi się
falami zawietrznego brzegu.
Idealna głębokość do kotwiczenia oznacza taką, gdzie zawsze pod kilem będziesz mieć
co najmniej ilość wody równą połowie twojego zanurzenia. Nie zawsze jest to rozsądne, ale
powinieneś unikać kotwiczenia na wodzie głębszej, niż jest to absolutnie konieczne, ponieważ
będziesz wtedy miał mniejszy wybór co do długości łańcucha. Oznacza to również więcej
łańcucha do wybrania przy schodzeniu z kotwicy. Często do takich rozważań trzeba włączyć
kwestię zmiany pływu, ale o tym opowiem w rozdziale 14.
Wybierając miejsce do rzucenia kotwicy, miej na uwadze koło, po jakim będzie myszkował
jacht. Jest to ważne bardziej z uwagi na płycizny niż ze względu na inne jednostki. O ile nie
są to łodzie bardzo różniące się od twojej, będą się obracać mniej więcej podobnie jak ty. Nie
ryzykuj, zwłaszcza na rzekach, na których występują pływy. Przy wietrze i prądzie z przeciwnych kierunków wszystko się może zdarzyć, i często się zdarza.
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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).

Rys. 8.3 Bezpieczne kotwicowisko – idealne schronienie przy wiatrach z kierunków od NNW do SSW,
bezpiecznie przy N do S przez W. Zwróć uwagę na namiar, dzięki któremu można w wygodny sposób
kontrolować, czy kotwica trzyma.

UŁOŻENIE ŁAŃCUCHA
Sukces kotwiczenia zależy od tego, jak ułożony jest łańcuch, od ruchu jachtu i współzależności między nimi. Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, rzucając kotwicę, to to, że ona
sama nie wykona swojego zadania. Kształt kotwicy został wymyślony tak, aby ciągnięta po dnie
morskim obróciła się i zagrzebała w nim. Jeżeli nie nastąpi ciągnięcie, będzie leżała na dnie do
momentu, aż nastąpi prawdziwe obciążenie. Może się wtedy oczywiście zakopać, ale nie musi –
to zależy od rodzaju szarpnięcia, jakie nastąpi. Gdy to się dzieje, ty jesteś już prawdopodobnie
w koi, licząc, że wszystko będzie dobrze.

Na silniku

W dzisiejszych czasach większość ludzi rzuca kotwicę, płynąc na silniku. Jest to dość proste.
Najpierw skieruj dziób jachtu pod wiatr, pod prąd lub w stronę morza, o ile znajdujesz się na
otwartym akwenie, gdzie problemem może stać się wiatr z tego kierunku. Gdy tylko jacht wytraci
prędkość, rzuć kotwicę lub opuść ją, jeżeli jest wystarczająco lekka. Gdy znajdzie się na dnie,
sprawdź, czy łańcuch wychodzi bez przeszkód z kluzy, i odpłyń wstecz tak, aby łańcuch układał
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Kotwicząc w portach Morza Śródziemnego, zaobserwuj, pod jakim kątem biegną łańcuchy już
zakotwiczonych jachtów, po czym w miarę możliwości ułóż swój w tym samym kierunku.

się w linii prostej. Przy dużej prędkości kotwica raczej się nie zagrzebie, więc po wydaniu odpowiedniej długości łańcucha, włącz bieg jałowy i pozwól, aby jacht inercją przemieszczał się w tył.
Teraz zablokuj łańcuch, a ciężar jachtu go napnie i wyprostuje względem dna. Załoga na
dziobie zobaczy wtedy, jak łańcuch podnosi się z dna i wychodzi z wody. To oznacza, ze kotwica
zaczęła się zakopywać.
Teraz czas na najważniejsze. Zamiast pozwalać jachtowi na udawanie, że stoi na kotwicy,
gdy faktycznie trzyma go tylko ciężar łańcucha, ustaw silnik pół wstecz w momencie, gdy łódź
wytraca resztki prędkości. Po kilku sekundach zacznie się powoli cofać, a kotwica wbijać w dno.
Jeżeli jacht się przemieszcza, to oznacza, że kotwica ślizga się po dnie – w takim przypadku trzeba
zwolnić i dać jej szansę złapać grunt. Najprawdopodobniej manewr uda się od razu, a jeśli nie, to
podnieś kotwicę i spróbuj rzucić ją ponownie. Jacht zatrzyma się przy śrubie pracującej wstecz
i napinającym się przed dziobem pod niewielkim kątem łańcuchu.
W tym momencie powinieneś spojrzeć krytycznym okiem dookoła jachtu, szukając oznak
wleczenia kotwicy. Najlepszą metodą na upewnienie się jest wykonanie namiaru przez dwa punkty na trawersie. Mogą to być dowolne elementy, na przykład drzewo i obejmująca się para, o ile
czynnik ludzki nie przemieszcza się za bardzo. W nocy można skorzystać z gwiazdy i oświetlonej
toalety lub czegokolwiek innego znajdującego się bliżej niż rzeczona gwiazda.
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Podczas kotwiczenia wszystko wyglądało dobrze, jednak cyrkulacja jachtów doprowadziła do splątania
osprzętu. Nie chciałbyś tego w środku nocy!

Jeżeli namiary przez dwa punkty nie zmieniają się, wykorzystaj kilka innych sposobów na
zyskanie pewności. Para i drzewo rozjadą się nieco, gdy jacht napnie mocniej łańcuch, po czym
mogą znów wrócić do siebie, gdy pod ciężarem łańcucha jednostka przesunie się kilka stóp do
przodu. Gdy będziesz miał całkowitą pewność co do trzymania kotwicy, wyłącz silnik i podnieś kulę kotwiczną. Teraz możesz spać spokojnie, ponieważ jeśli kotwica wytrzymała, silnik,
pracujący wstecz, z pewnością poradzi sobie z większością warunków, jakimi może zaskoczyć
cię pogoda.

Pod żaglami

Rzucenie kotwicy, gdy jesteś pod żaglami do końca przelotu, ma szczególny urok, zwłaszcza
wtedy, gdy cała podróż odbyła się wyłącznie na żaglach. Jeżeli jednak masz do dyspozycji ograniczony akwen, musisz ocenić swoje możliwości ostrożnie, ponieważ w przeciwieństwie do marynarza rzucającego kotwicę z jednostki płynącej na silniku żeglarz może nie mieć żadnych szans.
Sprytny skiper zdaje sobie sprawę, że czynnikiem niepewnym jest często prąd pływowy. „Czy
grot wypełni się wiatrem, czy wprost przeciwnie, gdy będę rzucał kotwicę?”. Tak jak przy cumowaniu do boi, od odpowiedzi na to pytanie zależy decyzja, czy zostawić grota na maszcie, czy go
zrzucić przed manewrem. Jeżeli jednak prąd nie dyktuje twoich posunięć, najlepszą metodą jest
podejście z wiatrem pod samym żaglem przednim, ze zrzuconym grotem. Jest ona dość stresująca,
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dla niektórych żeglarzy nawet za bardzo. Rozumiem to, ale jeżeli tylko miejsca na akwenie jest
wystarczająco dużo, to dlaczego nie spróbować?
Podchodź z wiatrem i wrzuć kotwicę do wody tam, gdzie chcesz, aby leżała. Płyń dalej, wypuszczając powietrze z foka, aby utrzymywać sensowną, niewielką prędkość. Po zablokowaniu
łańcucha będziesz wiedział na pewno, że kotwica trzyma, ponieważ w pewnym momencie jacht
nagle się odwróci, ustawiając się dziobem pod wiatr z łopoczącym fokiem.
Jeżeli nie radzisz sobie z dynamiką tego manewru, to bardziej cywilizowana technika rzucania kotwicy w sprzyjających warunkach jest następująca: wcześnie zrzuć żagiel przedni, ustaw
jacht dokładnie dziobem pod wiatr, wrzuć kotwicę do wody przy niemal zerowej prędkości, po
czym ręcznie wypchnij bom grota na wyluzowanym szocie na burtę i płyń do tyłu z wiatrem do
momentu, aż za burtą znajdzie się pożądana długość łańcucha. Dziób jachtu wykona ruch w dół,
gdy łańcuch się napnie, kotwica chwyci, a ty będziesz miał zapewniony sukces.
Jeżeli żadna z opisanych metod się nie sprawdzi, będziesz musiał polegać wyłącznie na inercji
jachtu w celu doprowadzenia do chwycenia kotwicy. Skoro tak ma być, to lepiej będzie zrzucić
wszystkie żagle w chwili rzucania kotwicy. Zanim kotwica zakopie się w dnie, dziób może odejść
od wiatru na tyle, aby grot złapał wiatr, co poskutkuje niezbyt chwalebnym opłynięciem kotwicowiska pod żaglami z wleczonymi z dziobu 20 sążniami łańcucha.
W sytuacji gdy nie możesz zaryzykować zrzucenia wszystkich żagli, miej na uwadze, że
powierzchnia łopoczącego żagla przedniego będzie wzmagała tendencję dziobu do odejścia od
wiatru. Jeżeli więc wydaje się bezpieczniejsze, aby zostawić postawionego grota, to i tak lepiej
będzie pozbyć się foka. Osoby pracujące na dziobie przy osprzęcie kotwicznym docenią twoją
troskę i wzięcie pod uwagę, że jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem, to powtórne postawienie
żagla w pośpiechu będzie łatwe. Pamiętaj, ze potrzebujesz określonej ilości miejsca na akwenie.
Rzucanie kotwicy pod żaglami w dzielnym, nowym świecie opartym na wierze w silniki pomocnicze różni się pod jednym podstawowym względem od rzucania kotwicy przy użyciu koni
mechanicznych. Jeżeli silnik odmówił posłuszeństwa lub jesteś żeglarzem z krwi i kości, który
w ogóle go nie potrzebuje, zignoruj poniższą radę.
Dla pozostałych z nas zawsze znajdą się sytuacje, gdy przy bardzo słabym wietrze prawidłowe stanięcie na kotwicy nie będzie możliwe. Jeśli w najbliższej przyszłości prognozowany jest
silny wiatr, lepiej przełknij dumę i zagrzeb kotwicę, korzystając z silnika, zanim udasz się do
koi. W przeciwnym razie o 0400 obudzi cię pierwsze uderzenie deszczu i spędzisz resztę nocy,
zastanawiając się, czy wyjść na pokład i sprawdzić, czy wszystko jest dobrze.

WSKAZÓWKA DLA SKIPERA: Pływanie do tyłu pod żaglami
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PODNOSZENIE KOTWICY
Na silniku

Przy braku wiatru i znaczącego prądu większość jachtów da się dociągnąć do kotwicy przy
wykorzystaniu windy kotwicznej lub rąk załogi. Jeśli wolisz tę drugą opcję, wybieraj łańcuch
powoli tak, aby wprawić jacht w ruch. Gdy inercja zostanie pokonana, brzęk łańcucha powinien
brzmieć miło. W sytuacji, gdy musiałbyś brać pod uwagę wiatr, prąd lub falowanie, opcją najlepszą dla załogi na dziobie będzie powolne zbliżanie się do kotwicy na silniku. Dzięki temu ułatwisz
też zadanie windzie kotwicznej.
Gdy łańcuch jest już w pionie, siła działająca do góry zazwyczaj wyrwie kotwicę z dna. Jeśli
tak się nie stanie i ani ty, ani twoja winda kotwiczna nie odnosicie sukcesu, spróbuj zapracować
silnikiem pół wstecz. W większości przypadków ten sposób działa. Zdarza się, że kotwica jest
tak mocno osadzona w dnie, że musisz użyć całego jachtu, aby ją wyrwać. Wydawaj łańcuch,
oddalając się jednocześnie od kotwicy, po czym rozpędź jacht w jej kierunku, wybierając luz
łańcucha. Gdy ten znajdzie się prawie w pionie, zablokuj go na windzie lub okręć dookoła knagi.
Inercja całego jachtu plus moc silnika muszą dać radę kotwicy, chyba że ta jest o coś zaplątana.

Schodzenie z kotwicy pod żaglami

Jak zwykle musisz ocenić wiatr i prąd. Jeśli jacht ustawia się pod prąd, a wiatr wieje zza trawersu, zadanie jest proste. Postaw żagiel na dziobie, wybierz szot, po czym przepłyń nad kotwicą,
wybierając jednocześnie luz łańcucha tak, jakbyś miał ją wyrwać, płynąc na silniku. Gdy będziesz
nad kotwicą, zablokuj łańcuch i pozwól ciężarowi jachtu zadziałać.
Jeśli nie ma prądu lub jego kierunek jest zgodny z kierunkiem wiatru, będziesz musiał postawić grota i pozwolić mu łopotać, aż przyciągniesz jacht do kotwicy i mechanicznie ją wyrwiesz.
Jeśli nie masz windy kotwicznej i znajdziesz się w sytuacji, gdy kotwica nie chce puścić, przywiąż
zapasowy fał stoperem kręconym do łańcucha i poprowadź go na kabestan. Jeżeli zamiast łańcucha masz linę, obłóż ją na największym dostępnym kabestanie. Gdy kotwica oderwie się od dna,
postaw na dziobie żagiel i możesz odpływać.
Nie ma żadnego argumentu, abyś musiał mieć zrzuconego foka poza tym, że przeszkadza
w pracy na dziobie. Jeśli niezbędna jest możliwość natychmiastowego zyskania kontroli nad
jachtem, będziesz musiał to przetrwać.
Gdy masz dużo miejsca dookoła, możesz po prostu podnieść kotwicę bez postawionych żagli.
Jest to proste i pozwala uniknąć nieprzyjemnych wrażeń związanych z łopoczącymi żaglami. Gdy
kotwica znajdzie się już na pokładzie i oczyścisz ją z błota, możesz postawić genuę. Ustaw jacht
w bajdewindzie, postaw grota i płyń.

KOTWICA ZACZEPIONA NA DNIE
Jeżeli dobrze zabezpieczyłeś szeklę i kotwica jest już przymocowana do łańcucha, tylko dwie
rzeczy mogą się wydarzyć na dnie morskim. Kotwica może się zaplątać we własny łańcuch, który
może owinąć się dookoła jednego z pazurów (jak w przypadku kotwicy admiralicji) lub o coś innego, co uniemożliwi jej pracę (jak na przykład nadziana na pazur kotwicy CQR puszka po fasoli).
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Uwalnianie kotwicy przy użyciu liny.

Coś takiego w połączeniu z pokrytym wodorostami dnem może doprowadzić do niesprawności
kotwicy. Jedynym sposobem jest podniesienie jej, oczyszczenie i ponowne rzucenie.
Inny rodzaj problemu na dnie prowadzi do przeciwnego rezultatu. Kotwica ma za zadanie wbić
się w dno i o nie zahaczyć, ale jeśli damy jej szansę, chwyci też podwodny kabel i to z równą skutecznością. Kotwice lubią też klinować się na wrakach, stelażach łóżek, zatopionych samochodach
i wszystkim, na czym mogą położyć pazury. Najlepiej takich sytuacji unikać, po prostu nie kotwicząc na zanieczyszczonym dnie, ale jeśli ci się to zdarzy lub po prostu masz pecha, to postępuj tak:
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Jeżeli opisana metoda nie zadziała, to twoją ostatnią deską ratunku za poza nurkowaniem jest
wykorzystanie pontonu i spuszczenie wzdłuż łańcucha kotwicznego pętli zrobionej z kawałka
łańcucha, którego oba końce są obłożone na pokładzie. Czasem udaje się tak, że pętla zsunie się
pod kotwicę i pociągnięcie pionowo w górę przewróci ją, jednocześnie uwalniając z przeszkody.
Nie oczekuj od tej metody cudów, ale warto spróbować, zanim zdecydujesz się wzywać nurka.
Jeżeli woda jest wystarczająco ciepła i ma mniej niż 20 stóp (6 m) głębokości, to sprawna
fizycznie osoba, wyposażona w maskę, rurkę i płetwy ma spore szanse na oswobodzenie kotwicy
własnego jachtu. Sprzęt do nurkowania powinien być na każdym jachcie. Jeśli go nie masz lub nie
jesteś wystarczająco dobrym pływakiem, będziesz musiał opłacać profesjonalistów.

WSKAZÓWKA DLA SKIPERA:

KOTWICZENIE DZIOBEM
LUB RUFĄ DO NABRZEŻA
W małych portach lub na wyjątkowo głębokich kotwicowiskach można zaoszczędzić sporo
miejsca i zwiększyć bezpieczeństwo, jeśli jachty rzucają kotwicę z jednego końca i drugim cumują
do nabrzeża portowego lub pobliskiej skały bądź drzewa. Takie rozwiązania są popularne na skandynawskich kotwicowiskach w rejonach o znikomym skoku pływu, a na Morzu Śródziemnym
były standardowo stosowane w portach przed popularyzacją zakładanych na stałe muringów
(s. 50). Jachty bałtyckie i norweskie są często wyposażone w specjalną taśmę na rolce umieszczoną
na rufie, która przeznaczona jest wyłącznie do pracy jako lina kotwiczna do kotwicy manewrowej.
Jeżeli kotwica manewrowa jest wygodna w użyciu, to stawanie dziobem do kei jest łatwiejszym
do przeprowadzenia manewrem. Po prostu podpłyń, wyrzucając kotwicę za burtę w odległości
kilku długości jachtu (im dalej, tym lepiej) od kei, po czym wybierz linę kotwiczną, zagrzebując
kotwicę w dno po obłożeniu lin z dziobu. Cumowanie rufą do kei stanowi prawdziwy egzamin
ze zintegrowanych umiejętności żeglarskich, ale jego zaletą jest bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem kotwicy głównej. Mam tu tylko ogólne rady: nie zapomnij wyłożyć odbijaczy, jeżeli
w okolicy są inne jachty; myśl kreatywnie o wpływie efektu śruby oraz kierunku wiatru na twój
manewr; postaw kompetentnych załogantów przy windzie kotwicznej i cały czas się z nimi komunikuj. Mogą ci pomóc utrzymać jacht na trasie podejścia poprzez delikatne napinanie łańcucha,
ale mogą też zrujnować manewr, jeśli napną łańcuch w złym momencie.
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Zakończenie kotwiczenia:
1 Rolka z taśmą jako liną do kotwicy manewrowej to wygodne rozwiązanie na jachtach, gdy na porządku
dziennym jest cumowanie dziobem lub rufą do kei. Robi się tak zwłaszcza na Bałtyku.
2 Kotwiczenie rufą do kei na Morzu Śródziemnym. Bardzo ważne jest utrzymywanie jednoznacznej
komunikacji między dziobem a rufą. Nic tak nie deprymuje skipera, jak jacht wyhamowany na łańcuchu
kotwicznym w odległości 10 stóp od kei.
3 Cumowanie dziobem do kei w stylu bałtyckim jest wygodne, jeśli przy koszu dziobowym znajduje się
drabinka.
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SCHODZENIE Z MIELIZNY
Jeśli zdarzyło ci się wejść na mieliznę i nie możesz się uwolnić w żaden znany ci sposób,
przygotuj najcięższą kotwicę, jaką dasz radę obsłużyć, i wywieź ją pontonem w morze, najdalej
jak się da. Linę kotwiczną poprowadź do najmocniejszego kabestanu na pokładzie przez dziób
lub rufę – oceń, którą częścią jachtu masz większą szansę zejść na głęboką wodę. Wybieraj linę,
ściągając w ten sposób jednostkę z mielizny. W sytuacjach ekstremalnych możesz być zmuszony zredukować zanurzenie poprzez odciążenie jachtu (przetransportowanie zapasów na brzeg,
opróżnienie zbiorników wody itd.) lub stworzenie sztucznego przechyłu. Najbardziej radykalny
sposób na zmniejszenie zanurzenia to podciągnięcie na fale, najlepiej fale spinakera z uwagi na jego
uniwersalne położenie, bloku z przewleczoną liną od kotwicy manewrowej. Lina ta jest następnie
prowadzona przez bloki kierunkowe na kabestan (często idealnie nadają się do tego bloki szotowe
genuy). Gdy zaczniesz wybierać linę, jacht jednocześnie się przechyli i będzie ściągany z mielizny.
Ten sposób często daje dobre rezultaty, a poza tym stanowi świetny spektakl dla gapiów.

Ciężka kotwica zapasowa
trzymana specjalnie na
sztormowe warunki –
najlepiej wyjmować ją
na pokład za pomocą
kabestanu fałowego. Próba
ręcznego wyciągnięcia jej
przez kosz dziobowy może
skończyć się nieplanowaną
wycieczką do lokalnego
kręgarza.
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KOTWICZENIE W WARUNKACH
SZTORMOWYCH
Gdy obawiasz się, że twoja najlepsza kotwica dziobowa oraz maksymalna długość łańcucha
nie wystarczą, musisz wykorzystać też kotwicę zapasową na linie od kotwicy manewrowej. Rzuć
ją z pontonu lub z jachtu, jeśli czas i warunki pozwalają. Wywieź kotwicę najdalej jak się da, tak
aby jacht znalazł się w szczycie litery V utworzonej z liny i łańcucha kotwicznego. Jeśli wiatr
niespodziewanie znacznie zmieni kierunek, założenie bojrepów do kotwic okaże się świetnym
pomysłem, gdyż będziesz wiedział, gdzie te kotwice są. To pozwoli ci kreatywnie pomyśleć nad
planem działania i wykorzystaniem obu kotwic.
Alternatywą jest przygotowanie dwóch kotwic w tandemie, czyli dołączenie dodatkowej kotwicy na krótkim łańcuchu do kotwicy głównej. Nie mam doświadczenia w stosowaniu takiego
rozwiązania, ale wiarygodni żeglarze od lat je polecają.

Kombinacje liny i łańcucha

W naprawdę ekstremalnych warunkach zdarza się, że jachty szarpią się na łańcuchach o długości w stosunku nawet 10:1 do głębokości. Szarpanie jest nieakceptowalne. Jeśli ta niezmiernie
rzadka sytuacja wydaje się mieć miejsce, to rozwiązaniem jest przywiązanie odcinka nylonowej
liny do najbliższej dziobu części łańcucha o długości 50 stóp (15 m). Linę wybiera się mocno,
a łańcuch luzuje, aby lekko zwisał. Dzięki swojej sprężystości lina działa teraz jak amortyzator,
na którym jacht pracuje spokojniej. Jednocześnie zachowane jest bezpieczeństwo związane z postojem na łańcuchu, który jest wciąż obecny. Ciężar łańcucha wspomaga linę – zanim osiągnie
maksymalne rozciągnięcie, łańcuch musi się naprężyć. Taki amortyzator w postaci odcinka liny
z przywiązanym na jednym końcu hakiem do wczepienia w łańcuch powinno się mieć na jachcie.
Można mieć też drugi do użytku przy dobrej pogodzie (s. 77).

