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STRATEGIA
NAWIGACYJNA
Kolejny rozdział poświęcę istotnemu zagadnieniu, jakim jest planowanie podróży. Zanim
jednak będziesz mógł robić to efektywnie, musisz przyswoić podstawy strategii nawigacyjnej.

WIATR, PRĄD, DZIEŃ I NOC
W większości przypadków linia prosta dla jachtu żaglowego nie oznacza wcale najszybszej trasy pomiędzy dwoma punktami. Jeśli halsujesz, to najważniejsze jest wykonywanie zwrotów przez
sztag w dobrym momencie. Przy żegludze baksztagiem zmiana kierunku wiatru może zadziałać
na twoją korzyść lub wprost przeciwnie, zależy od pozycji, z której startujesz. Czasem opłaca się
przepłynąć na silniku przez obszar, gdzie występuje bystrze prądu. W innych przypadkach napęd
może być bez znaczenia. Światło dzienne i ciemność w nocy, wschód i zachód Księżyca mogą
wpłynąć w znaczącym stopniu na twoje plany. Lista czynników może być dłuższa. Najważniejsze
rozważania strategiczne i taktyczne przedstawiam poniżej.

ZMIANY WIATRU
Gdy spodziewasz się zmiany kierunku wiatru, musisz się zastanowić, jaki wpływ będzie ona
miała na pozostanie jachtu na kursie bezpośrednim do celu. Jeśli płyniesz ostrym bajdewindem, a odkrętka wiatru da ci więcej swobody, to świetnie. Jeżeli natomiast wiatr skręci ci prosto
w dziób, postaraj się uzyskać jak największą wysokość przed jego zmianą. Popłyń mocno na
wiatr od założonej docelowej linii COG. Dostosowuj kurs do zmieniającego się kierunku wiatru,
aż ten się ustabilizuje (rys. 21.1). Nie powinieneś ryzykować luzowania szotów, o ile nie jesteś
pewien, że znajdziesz się wyżej względem wiatru w stosunku do celu podróży. Żeglarz kierujący
się instynktem zawsze utrzymuje miejsce docelowe po zawietrznej, a wiatr przed trawersem. Jeśli
masz wątpliwości, płyń ostrzej.
Podobna sytuacja zachodzi, gdy spodziewasz się zmiany kierunku wiatru, w wyniku której
znajdziesz się w fordewindzie. Nikt nie chce pływać fordewindem, więc postaraj się dostosować
swoją pozycję, aby po zmianie kierunku wiatru móc żeglować baksztagiem.

208
Ap5vgdzCsAUA
Ap5vgdzCsAUA

209

STRATEGIA NAWIGACYJNA

WIATR
ZMIANA
KIERUNKU
WIATRU

WIATR

Wygodna żegluga
do celu

Sterowanie ostrzej
na wiatr w stosunku do
pierwotnego kursu
WIATR

KURS PIERWOTNY

Rys. 21.1 Przewidywane zmiany kierunku wiatru.

HALSOWANIE NA WODACH BEZ PRĄDÓW

Halsowanie może sprawiać przyjemność, jeśli odbywa się w słoneczne niedzielne popołudnie,
pod pełnymi żaglami, w stabilnym przechyle i z niewielkim tylko oporem na rumplu.
Co natomiast, jeśli musiałbyś żeglować pod silny, południowo-zachodni wiatr do domu na
Cape Cod z Nowej Szkocji i to w końcówce rejsu? Albo jeśli miałbyś do pokonania 70 mil pod
pasat z Wysp Dziewiczych na Saint Martin? Lub pod złowrogi północny wiatr, gdy startujesz
z Cherbourga na Wyspy Brytyjskie przez 60 mil silnego zafalowania na Kanale Angielskim? Nie
ma w tym nic przyjemnego, podobnie jak w żadnej halsówce przy wietrze powyżej 5°B.
Umiejętność zminimalizowania dyskomfortu związanego z żeglowaniem na wiatr to świadectwo wysokiego poziomu sztuki żeglarskiej. Dawniej żeglarze mówili o „wypracowywaniu jachtem
drogi na wiatr”. Teraz skupiamy się raczej na kątach martwych i VMG (ang. velocity made good,
czyli szybkość zbliżania się do celu mierzona po linii prostej). Sprawność współczesnych jachtów
w żegludze na wiatr jest radykalnie lepsza od jednostek, na których zmagali się z żywiołem dawni
żeglarze, toteż mamy tendencję do skupiania się na niej, zapominając o subtelnych aspektach
taktycznych halsowania. W czasach gdy jachty z trudem osiągały kąt 55° do wiatru, a poprawka
na wiatr wynosiła co najmniej 10°, ludzie morza stali się ekspertami w żegludze na wiatr, jako że
spędzali na tym bardzo dużo czasu. Jeśli współczesny jacht turystyczny byłby prowadzony z naciskiem na sytuację strategiczną, dałoby się przy stosunkowo niewielkiej pracy pokonać nawet
najgorzej zapowiadającą się halsówkę.

PREFEROWANY HALS
Jeśli wiatr wiałby nieustannie z jednego kierunku, żeglowania na wiar nie nazywalibyśmy
sztuką. Mógłbyś zrobić tyle zwrotów, ile byś chciał, aż w końcu dałbyś radę obrać kurs na port
macierzysty. Na szczęście wiatr niemal nigdy się tak nie zachowuje. Delikatnie zmienia kąt, nawet
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jeśli ogólny kierunek pozostaje bez zmian. Na większości akwenów radykalne zmiany kierunku
występują od czasu do czasu. Dobry żeglarz potrafi obrócić te zmiany na swoją korzyść.
Sekret skutecznego halsowania to dążenie do pozostawania na preferowanym halsie. Wiatr
rzadko kiedy wieje centralnie w dziób od destynacji, nawet jeśli się tak wydaje. Jeżeli więc tak
się zdarzy, to nie potrwa to długo. Na jednym halsie niemal zawsze będziesz w stanie zbliżyć się
bardziej do celu niż na drugim. O ile pozostaniesz na preferowanym halsie do momentu, aż znajdziesz się dokładnie pod wiatr od punktu docelowego, możesz zawsze skorzystać z pojawiającej
się odkrętki.

NIESPODZIEWANE ZMIANY
KIERUNKU WIATRU
Jeśli nie jesteś wyżej względem wiatru od pierwotnego kursu, to każda zmiana kierunku
wiatru zmienia twoje ustawienie. Zawsze gdy wiatr odkręca, musisz ocenić swoją pozycję, mając
w pamięci, że celem jest pozostawanie na preferowanym halsie tak długo, jak się da. Załóżmy,
że na tym właśnie halsie jesteś, jak na rys. 21.2a, a wiatr skręca przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara. Możesz płynąć ostrzej, a hals jest jeszcze bardziej korzystny. Zrób z tego użytek, pilnując,
aby jacht płynął tak szybko, jak pozwalają na to warunki.
Jednostka na rys. 21.2b została zepchnięta z kursu przez zmianę wiatru zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Znajdowała się na preferowanym halsie, ale musiała zmienić kurs na tak daleki
od punktu docelowego. Dlatego bardziej opłacałoby jej się wykonać natychmiast zwrot przez sztag
i w ten sposób przejść na hals, który skuteczniej doprowadzi ją bliżej celu. Postępuj w ten sposób
przy zmianach wiatru, a twoje halsy będą wydajnie zbliżać cię do celu.
Jeśli wciąż masz przed sobą znaczącą odległość do pokonania, najgorszym błędem jest pozostawanie na mniej korzystnym halsie aż do momentu znalezienia się punktu docelowego na
trawersie, w nadziei że kolejny hals poprowadzi już bezpośrednio do domu.
Jeżeli na koniec mniej korzystnego halsu wiatr się zmieni i będziesz mógł płynąć ostrzej, dotychczasowy preferowany hals, na który tak czekałeś, straci swoje atrybuty. Przy zmianie kierunku
wiatru zmuszającej cię do odpadania po zwrocie przez sztag dotrzesz do portu jednym kursem
i to z uśmiechem zwycięzcy na twarzy, ale skoro tematem są niespodziewane zmiany kierunku
wiatru, to szanse na sukces są pół na pół. Nie jest to zadowalające, ale w odwodzie masz rozwiązanie dające większą pewność.
Przy kierunku wiatru wiejącego bezpośrednio od miejsca docelowego, najbezpieczniej jest
zaplanować długą halsówkę w obrębie krawędzi stożka. Musisz narysować kurs COG do portu
na mapie, a następnie po obu jego stronach zaznaczyć lub wyobrazić sobie linie pod kątem 5°.
Gdy odpłyniesz od COG do krawędzi stożka, powinieneś zrobić zwrot, popłynąć w stronę drugiej
krawędzi stożka i tak dalej, o ile w międzyczasie nie zmieni się kierunek wiatru. Jeśli tak właśnie
się stanie, oceń sytuację z bieżącej pozycji i zobacz, który hals jest wówczas korzystniejszy.
Jeśli halsujesz do celu znajdującego się bezpośrednio pod wiatr, każda jego odkrętka jest korzystna, o ile w tym czasie znajdujesz się w pobliżu COG. Jeśli jesteś bliżej krawędzi stożka, zmiana kierunku wiatru może być przepustką do wygranej, ale równie dobrze może pogrzebać twoje nadzieje.
Pozostawanie wewnątrz stożka daje ci dobrą pozycję strategiczną niezależnie od tego, co się stanie.
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Zmiana kierunku wiatru pozwalająca płynąć
ostrzej dotychczasowym halsem.
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Zmiana kierunku wiatru może sprawić,
że więcej wysokości zyskasz, zmieniając hals.
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Rys. 21.2 Niespodziewana zmiana kierunku wiatru.

PROGNOZOWANE ZMIANY
KIERUNKU WIATRU
Jeżeli chwilowo żaden hals nie jest preferowany, ale oczekujesz zmiany kierunku wiatru w jedną lub drugą stronę od bezpośredniego COG, to dopilnuj, abyś znalazł się w miejscu, skąd po
odkrętce wiatru znajdziesz się z kolei na korzystnym kursie. Zanim to nastąpi, będziesz żeglował
halsem niekorzystnym, ale zwrot przez sztag po przejściu wiatru na nowy kierunek ustawi cię
na dobrej strategicznie pozycji. Może nawet uda ci się dopłynąć do celu jednym halsem, tak jak
jachtowi s/y Prudence na rys. 21.3.
Jacht s/y Arrogance zignorował prognozowaną odkrętkę wiatru i kiedy nastąpiła, znalazł się
na niekorzystnej pozycji względem linii COG. Za swoje winy załoga musi odpokutować długą
halsówką centralnie pod wiatr i patrzeniem, jak s/y Prudence gładko płynie do celu. Oba jachty
przepłynęły dokładnie taki sam dystans od startu do momentu zmiany wiatru.

HALSOWANIE PRZY
PRĄDZIE POPRZECZNYM
Jeżeli podczas halsowania masz do czynienia także z prądem, to wcale nie jest oczywiste,
który hals jest korzystniejszy. Przy założeniu, że wiatr wieje centralnie od punktu docelowego, a w
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Fig 21.3 Anticipated wind shifts.
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Rys. 21.3 Prognozowana zmiana kierunku wiatru.

poprzek bezpośredniej linii COG płynie prąd, wygrywa hals, przy którym prąd działa na twoją
zawietrzną burtę. Prąd pcha cię wówczas na nawietrzną i utrzymuje bliżej linii COG, więc nie
tylko szybciej zbliżasz się do celu, ale jesteś na lepszej strategicznie pozycji w razie nieoczekiwanej
odkrętki wiatru.

HALSOWANIE PRZY POPRZECZNYM
PRĄDZIE PŁYWOWYM
Prąd pływowy został tu odróżniony od stałego prądu morskiego, ponieważ co jakiś czas zdarza mu się zmienić kierunek. Standardowy pływ półdobowy zawiera sześciogodzinne przypływy
i odpływy. Jeśli zamierzasz zakończyć halsowanie przed zmianą pływu, możesz traktować prąd
pływowy jak stały prąd morski opisany powyżej. Jeżeli zmieni się pływ, a wraz z nim kierunek
prądu, raz lub kilka razy w trakcie przelotu, możesz to wykorzystać, jeżeli zaplanujesz halsy tak,
aby mieć prąd zawsze po zawietrznej burcie przed trawersem.
Omówiliśmy już, jak spychający cię na nawietrzną prąd będzie zbliżał jacht do bezpośredniej
linii COG. Jeżeli będziesz zmieniał hals wraz z odkrętką prądu, to będziesz przez cały czas maksymalnie blisko najkrótszej drogi do celu. To jednak nie wyczerpuje zalet prądów pływowych.
Jeżeli prąd działa na jacht po zawietrznej przed trawersem, to poruszasz się względem wiatru
pozornego, który – co zaskakujące dla niewtajemniczonych – pozwala na kierowanie dziobu
kilka stopni bliżej do celu (rys. 21.4).
Działa to tak: jeśli zatrzymałbyś jacht, zrzucił żagle i wyłączył wiatr, dryfowałbyś z prądem
w kierunku prostopadłym do linii COG. Gdy przesuwałbyś się przez stojące powietrze, czułbyś
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Fig 21.4 The Leebow Effect on apparent wind.

PRĄD

Wiatr pozorny
(brak prądu)
Wektor wiatru
prądowego

Wektor wiatru
prądowego
ma przeciwny
zwrot do
wektora prądu.

a
kow
go
d
a
rne
p
Wy
ozo
p
tru
wia

Rys. 21.4 Wpływ prądu z zawietrznej na wiatr pozorny.

wiatr własny z kierunku przeciwnego niż prąd, ale o tej samej wartości – załóżmy 3 węzły. To jest
właśnie „wiatr prądowy” (ang. tide wind).
Teraz możesz włączyć wiatr i ruszyć pod żaglami. Wiatr, który czujesz na pokładzie, jest wynikiem działania dwóch składowych. Jedną jest wynikający z ruchu pod żaglami wiatr pozorny,
do którego przeciętny jacht turystyczny powinien móc płynąć pod kątem około 30°, a drugą wiatr
prądowy o prędkości 3 węzłów.
Prąd oddziałuje na zawietrzną część dziobową burty, tak więc wiatr prądowy działa na nawietrzną część burty za trawersem i stąd wiatr pozorny odczuwany jest jako pełniejszy, umożliwiając żeglugę pod mniejszym kątem do kierunku wiatru rzeczywistego.
Jeżeli wiatr pozorny ma 13,5 węzła, z czego 3 węzły to wiatr prądowy, to jego wpływ na ostateczny kierunek wiatru pozornego będzie znaczny. Żadna zmiana kierunku wiatru pozornego nie
zmieni tego, jak ostro do wiatru może płynąć twój jacht – tutaj, dzięki wykorzystaniu działania
prądu, nie tylko wpłynąłeś na zmianę kierunku wiatru, ale też znacznie szybciej zbliżasz się do
celu. Nie lekceważ prądu, nawet jeśli jego prędkość wynosi tyko 1 węzeł. Nawet najdrobniejsza pomoc jest ważna przy długim halsowaniu.
Sławni skiperzy wygrywają regaty, korzystając właśnie z tych starych, sprawdzonych metod.
To nic nowego. Dobrzy kapitanowie kliprów stosowali je w latach pięćdziesiątych XVIII wieku.
Rybacy wracający z połowu do domu robili zwrot przez sztag przy każdej znacznej zmianie
kierunku wiatru, a poławiacz ostryg przecinający zatokę w drodze na miejsce pracy za wszelką
cenę chciał mieć prąd od zawietrznej. Korzystanie z opisanych metod opłaca się każdej jednostce
żeglującej po morzu. Przedstawiłem je tak szczegółowo, ponieważ koniec końców nikt nie lubi
halsować dłużej, niż jest to naprawdę konieczne.
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„HALSOWANIE” Z WIATREM
Dla wielu osób żeglowanie fordewindem po morzu jest symbolem jednej z najbardziej nieprzyjemnych w życiu czynności. Płynięcie z genuą na wytyku w piękny letni wieczór, gdy jesteśmy
osłonięci brzegiem wyspy, może być w porządku, ale robienie tego samego na pełnym morzu to
już zupełnie inna rzeczywistość. Nie chodzi tu tylko o fizyczną trudność operowania drzewcem
na fordeku, ale głównie o to, że żeglowanie w fordewindzie jest powolne i niekomfortowe.
Jacht tańczy na falach bez chwili stabilizacji w przechyle, ponieważ na takielunek nie działają
siły, które by to zapewniały. Mała prędkość jest spowodowana tym, że przy wietrze o sile poniżej
4°B ruch jednostki zmniejsza wiatr pozorny w takim stopniu, że ten już praktycznie nie działa
napędzająco.
Fordewind może być udręką dla żeglarza, za to baksztag jest szybki, wygodny i bezpieczny.
Dlaczego w takim razie wiatr zawsze wieje centralnie od rufy? Prawo Murphy’ego, nic więcej.
Niedola jest częścią życia żeglarza, ale nie ma powodu podupadać na duchu. Jeśli nie możesz
wytrzymać żeglugi fordewindem, dlaczego nie zmienić kursu na wygodniejszy? Nie kieruj dziobu
dokładnie z wiatrem, nawet jeśli pokusa jest znaczna. Wyostrz o tyle, ile jest niezbędne, aby żegluga stała się płynna, i tak przemierz połowę dzielącej cię od celu odległości. Zrób zwrot przez rufę
i ustaw jacht w baksztagu drugiego halsu na pozostałą część trasy. Przy wiatrach słabych i umiarkowanych zyskasz dzięki temu pewnie jakiś węzeł prędkości, więc pomijając kwestię komfortu,
nie będziesz raczej stratny pod kątem czasu podróży. Oto typowy przykład:
Przelot o długości 60 mil pokonany w fordewindzie z prędkością 5 węzłów to 12 godzin
żeglugi. Wyostrzenie o 30° spowoduje zwiększenie odległości do 70 mil. Jeżeli prędkość jachtu
wzrośnie o 1 węzeł, to czas potrzebny na pokonanie trasy nie wzrośnie. Jeżeli okaże się, że 30° to
za mało na uzyskanie wydajnego baksztagu, zamiast tego wyostrz 40°. Dystans wzrośnie o 18,5
mili. Na podróż potrzebujesz teraz 13 godzin zamiast 12, ale jak wspaniałe czeka cię żeglowanie!
Nie jesteś na regatach, więc o ile nie śpieszysz się na konkretny pływ, czemu miałbyś nie umilić
sobie żeglugi?

WSKAZÓWKI DLA SKIPERA: VMG (Velocity Made Good)
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PLANOWANIE PODRÓŻY
Planowanie podróży to kluczowy warunek powodzenia rejsu. Zanim zostałem instruktorem
żeglarstwa, nie miałem pojęcia, że to zagadnienie stanowi osobny przedmiot. Po prostu planowałem i już. Wiele lat zajęła mi nauka, jak planować rejs, by przed wypłynięciem o niczym nie
zapomnieć. Obecnie planowanie podróży jest wymogiem prawnym, chociaż nie wiadomo jeszcze,
do jakiego stopnia władze planują to kontrolować (2014).
Skiperowi, który źle zaplanował podróż, będzie permanentnie towarzyszył pech. Silne prądy
będą znosić go w stronę brzegu, a wiar zawsze będzie zmieniał kierunek na niekorzystny. Po zgaśnięciu wiatru okaże się, że paliwa na jachcie jest zdecydowanie za mało, a przed zakończeniem
rejsu załoga spędzi rozhuśtaną noc na nieosłoniętym kotwicowisku, bo spóźniliście się na pływ
w główkach portu o 20 minut.

Nawet najdokładniejszy plan podróży czasem wymaga zmodyfikowania już na morzu, ze względu na
rozwój wydarzeń.
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Planowanie podróży po akwenie, który dobrze znasz, może sprowadzać się do krótkiego
zerknięcia w tablice pływu i przeliczenia w pamięci odległości do pokonania oraz prawdopodobnej prędkości jachtu nad dnem. Przygotowanie do odbycia podobnego rejsu przy nieznanym wybrzeżu może zabrać nawet ponad godzinę, ponieważ wymaga dokładnej analizy szeregu map, sprawdzenia prognoz pogody, rozważenia planu, gdy nie zdążymy do konkretnego
miejsca przed odwróceniem się prądu itd.
Nie zawsze jest łatwo zdecydować, jak dokładny powinien być plan, ale zawsze należy unikać
zbyt sztywnych założeń. Nawigujemy po wyboistej powierzchni morza, które nie zawsze jest przewidywalne. Nawet jednostki motorowe często muszą modyfikować plany ze względu na bieżący
rozwój wydarzeń. Szanse, że jacht żaglowy zostanie doprowadzony do celu założonym wcześniej
kursem dokładnie na czas, są realnie niewielkie. Z tego powodu lepiej podczas planowania zapoznać się z szerszym spektrum zagadnień, na przykład z rozkładem prądów oraz z niezmiennymi
faktami, takimi jak godzina ostatniego otwarcia śluzy, aniżeli pracowicie i szczegółowo wyznaczać
kursy, których w rzeczywistości może nie dać się utrzymać lub które mogą okazać się nieadekwatne. Miarą kwalifikacji żeglarza jest tu zdolność patrzenia na całokształt sytuacji, wyłapanie danych
niezbędnych na każdym kolejnym etapie i pozyskanie ich z dostępnych źródeł.
Z uwagi na różne rodzaje materiałów źródłowych niektóre aspekty planowania podróży
mogą być opracowane nawet kilka tygodni wcześniej, jeśli skiper tak woli. Inne natomiast
należy rozważyć dziesięć minut przed oddaniem cum. Tematy do przemyślenia są nieodzownie dyktowane przez okoliczności. Teraz opiszę kilka ważnych zagadnień, które trzeba wziąć
pod uwagę.

MAPY I ODLEGŁOŚCI
Pierwsze, na czym trzeba się skupić, to mapa na przelot. Najlepiej byłoby mieć taką, na której
znajdowałby się zarówno punkt startu, jak i miejsce docelowe. Na podstawie tej mapy sformułujesz plan podróży i na niej będziesz odmierzać różne odległości w celu sprawdzenia, czy np. dany
odcinek można pokonać w czasie jednego pływu, czy podczas dwóch lub więcej, w spodziewanych warunkach pogodowych.
Gdy już zbierzesz niezbędne informacje, musisz się zastanowić, czy mapa podstawowa jest
wystarczająco szczegółowa, aby móc na niej prowadzić bezpieczną nawigację. Często okazuje się,
że na początku i na końcu podróży konieczna jest mapa w większej skali, co nie zmienia faktu, że
na trasie również mogą znaleźć się skomplikowane nawigacyjnie momenty.

WSKAZÓWKI DLA SKIPERA: Księgi locji
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Załóżmy na przykład, że idealna trasa przelotu prowadzi w pobliżu przybrzeżnych, podwodnych skał. Stoisz wtedy przed wyborem: możesz albo trzymać się od nich w dużej odległości, albo
zainwestować równowartość kolejki drinków w barze na dokładną mapę tego rejonu.

ALTERNATYWNE PORTY DOCELOWE
Istotą żeglowania turystycznego jest elastyczność. Większość z nas nie wypływa w morze za
karę, więc preferujemy każdą destynację, która oferuje bardziej obiecującą perspektywę. Jeśli masz
wątpliwości, czy uda ci się do niej dopłynąć przed odwróceniem się silnego prądu, a po zawietrznej znajduje się bliższy o kilka mil port, to warto zamienić 6 godzin demoralizującego tłuczenia
się w jednym miejscu pod prąd na satysfakcjonujące dotarcie do portu i porządny odpoczynek
w nocy. Jeśli ten wybór pozwoli ci zaoszczędzić sobie 5 mil wleczenia się pod wiatr przy przeciwnym prądzie, gdy już stanie się jasne, że do preferowanego portu nie zdążysz na korzystnym
prądzie, satysfakcja będzie podwójna.
Z kolei jeżeli sprawy mają się lepiej, niż zakładałeś, a jacht sunie po morzu w promieniach
słońca, możesz nie mieć ochoty zatrzymywać się w zakładanym wcześniej porcie docelowym.
Przyzwoita przystań 10 mil dalej pozwoli wykorzystać w pełni tak rzadkie warunki żeglugowe.
Gdy trasa przelotu wiedzie blisko brzegu, a pogoda budzi twoje obawy, sprawdź, czy są w okolicy
porty schronienia. Taki port nie musi należeć do preferowanych portów docelowych, ale musi oferować możliwość cumowania oraz pozwolić do niego bezpiecznie wejść przy kierunku wiatru, którego
się obawiasz. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź, co jest napisane w locji.

WAYPOINTY
Jeżeli używasz waypointów na GPS–ie, to teraz przyszedł czas na decyzję co do ich rozmieszczenia. Gdy wybierzesz ich lokalizację i wprowadzisz dane do GPS–u, nanieś podawane
przez urządzenie współrzędne z powrotem na mapę. W ten sposób sprawdzisz, czy wszystko
jest poprawnie. Beztroskie programowanie waypointów to główna przyczyna spowodowanych
przez GPS wypadków morskich. Tylko dokładne przeanalizowanie mapy pod kątem konkretnej
podróży pozwoli zdecydować, gdzie wygodnie będzie umieścić waypointy. Czasem opłaca się
ustawić waypoint w miejscu, gdzie skończymy prowadzenie nawigacji pilotowej i ruszymy na
otwarte morze. Dobrze jest też mieć waypoint w punkcie docelowym. Inne waypointy mogą stać
w miejscach zbliżenia się do lądu lub mielizn na trasie rejsu.
Mimo że waypointy powinny być punktami wykorzystywanymi w realnej nawigacji, możesz
czasem wstawić waypoint w strategicznym miejscu, aby dać załodze psychologiczną motywację.
To pocieszające, gdy skiper mówi: „Nie jest świetnie, ale za pół godziny dotrzemy do Punktu
Cierpienia, który leży w dwóch trzecich odległości naszej trasy, więc stamtąd już pójdzie z górki”.

SPISY WAYPOINTÓW
Wiele miejsc zdefiniowano za pomocą pławy, stawy lub innej konstrukcji świetlnej, której
koordynaty są podane w almanachach, przewodnikach żeglarskich lub w spisach waypointów,
skąd możesz wprowadzić je bezpośrednio do GPS –u. Może to być istotne tam, gdzie potrzebna
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jest bardzo duża dokładność, na przykład w miejscu, gdzie nakres za pomocą ołówka i przenośnika się zwyczajnie nie zmieści, bądź tam, gdzie na ekranie radaru widać wiele ech, z których ty
chcesz wyłowić konkretną pławę.
Często tak duża precyzja jest bezzasadna. W okolicznościach niewpisujących się w wymienione
powyżej, rzadko korzystam ze znajdujących się w spisach waypointów w trakcie przelotu, ponieważ
wolę wykonywać zwroty w pewnej odległości od oznaczonych na mapie miejsc. Kierowanie jachtu
bezpośrednio na abstrakcyjną pozycję, którą wybrałeś w jakimś konkretnym celu, jest proste. Próba
znalezienia się w odpowiedniej odległości z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa na prąd od
waypointu wyznaczonego przez kogoś innego, może być bardziej skomplikowana. Nawet waypoint
w miejscu docelowym czasem lepiej jest wyznaczyć milę wyżej względem falochronu. Zawsze możesz zmienić ustawienia w pobliżu celu, gdy będzie jasne, że wyrobisz się w główki.
Kolejny powód, aby pozycje waypointów wybierać samodzielnie, to ryzyko, że w książce jest
błąd. Mimo że twórcy almanachu to prawdopodobnie najbardziej dociekliwi ludzie na naszej
planecie, to jako autor popularnej locji wiem, że każdemu zdarza się popełnić błąd. Sławny błąd,
który pojawił się pewnego roku w almanachu dla Morza Irlandzkiego, mógł z pewnością doprowadzić do klasycznych pomyłek nawigacyjnych. Dlatego właśnie musisz zawsze sprawdzać dwa
razy – jesteś to sobie winien. Poza tym samodzielne wyznaczanie waypointów rozwija umiejętności wyznaczania pozycji z koordynatów na mapie.

PLANOWANIE PODRÓŻY NA PLOTERZE
Problem, który dotyczy ploterów traktowanych jako podstawowe narzędzie do prowadzenia
nawigacji, jest taki, że w wielu przypadkach są one dalekie od ideału pod kątem planowania
podróży. Lepiej nadaje się do tego komputer z odpowiedniej wielkości ekranem, który obsługuje
mapy rastrowe, ponieważ w takim układzie widzisz wszystko, co mapa ma do zaoferowania.
Jeśli potrzebujesz mapy ogólnej, poglądowej, wystarczy oddalić obraz, by przed sobą mieć odpowiednik mapy papierowej. Minus mapy wektorowej, którą przybliżasz, oddalasz i przesuwasz,
to pojawianie się i znikanie danych. Najprawdopodobniej twórca oprogramowania nie należał
do kartografów takiego kalibru, jakich zatrudnia Admiralicja do tworzenia map papierowych
i rastrowych. Przy mapach wektorowych już na etapie planowania można pominąć istotne
szczegóły, chyba że przybliży się i obejrzy każdy milimetr trasy. Rzadko kiedy jest to realne, a na
pewno niepraktyczne, ponieważ trzeba by sprawdzić również, co dzieje się po obu stronach linii
kursu. Pytanie brzmi, na jaką odległość? Dlatego właśnie planując przelot na mapie wektorowej,
bezpieczniej jest podeprzeć się mapą papierową.

Ruty

Wszystkie odbiorniki GPS są wyposażone w funkcję łączenia waypointów w jedną trasę.
Gdy jacht mija waypoint, urządzenie automatycznie podaje kurs i odległość do kolejnego, aż do
dopłynięcia do celu.
Ruta to świetne rozwiązanie, gdy w krótkim czasie następują po sobie częste zmiany kursu.
Klasycznym przykładem jest żegluga między skałami w Chenal du Four na północno-zachodnim
wybrzeżu Francji. Jest to 12 mil na prądzie, gdzie istotne, choć niewielkie zmiany kursu występują
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bodajże sześć razy, a częstym zjawiskiem jest nagle pojawiająca się mgła. Zakładając występującą
tam średnią prędkość prądu 5 węzłów i prędkość standardowego jachtu 6 węzłów, pławy mijane
są w bardzo szybkim tempie. Dokładnie zaplanowana ruta może więc znacznie zredukować stres,
zwłaszcza jeśli podążanie nią odbywa się w asyście radaru.
Jeśli używasz plotera z mapami elektronicznymi, to lepiej jest wprowadzić do niego waypointy
podczas planowania podróży w porcie, niż robić to na morzu, gdzie pojawia się wiele czynników rozpraszających. Wybieraj waypointy z uwagą i sprawdzaj, czy tworzona przez nie ruta jest
bezpieczna.

POGODA
Niezależnie od tego, czy masz przed sobą dwutygodniowy rejs, czy sześciogodzinny przelot, sekretem maksymalnego wykorzystania pogody jest posiadanie na jej temat wiarygodnych
informacji i elastyczne planowanie. Jednym z najbardziej relaksujących aspektów wychodzenia
w morze jest konfrontacja z siłami przyrody, których nic nie może zmienić. Jeśli zaplanowałeś
dziesięciodniowy rejs z rodziną i masz do pokonania odcinek wzdłuż wybrzeża o długości
150 mil, a w dniu wypłynięcia okazuje się, że masz tam dokładnie pod wiatr, którego kierunek
raczej się nie zmieni, to stoisz przed wyborem: zmienić plany lub przygotować się na co najmniej 48 godzin halsowania. Współczesny jacht cię tam prawdopodobnie dowiezie, ale cena
płacona dyskomfortem załogi może być dla ciebie za wysoka. Co innego, jeśli na rejs płyniesz
ze znajomymi z klubu rugby – wtedy może to być niezła zabawa, chociaż nie każdemu musi się
spodobać. O ile nie jesteś zobligowany do dostarczenia jachtu w konkretne miejsce, zazwyczaj
najlepiej jest mieć kilka alternatywnych koncepcji trasy oraz śledzić mapy pogodowe w gazetach
i radiowe prognozy pogody co najmniej tydzień przed wypłynięciem, aby nie musieć potem
wracać do domu promem.
Przy krótkiej żegludze zwracaj uwagę na prognozowane zmiany kierunku i siły wiatru oraz
zmiany widoczności. Mgła co prawda nie musi oznaczać końca świata, o ile przemyślałeś plan
na taką okoliczność. Podstawowe zasady żeglugi we mgle oraz bez posiłkowania się elektroniką
jachtową znajdziesz w rozdziale 26.

PRĄDY PŁYWOWE
Jest to drugi najważniejszy punkt planowania podróży, zaraz po zmierzeniu odległości.
Bardziej opłaca się żeglować na wiatr, ale z korzystnym prądem, niż płynąć z wiatrem i pod
prąd, zwłaszcza w rejonach nadzwyczajnej aktywności prądowej, jak na przykład bystrza prądu
(rozdział 15). Takie miejscowe przyśpieszenia prądu znajdują się po obu stronach Atlantyku i są
w stanie zredukować SOG jednostki robiącej poniżej 7 węzłów do prędkości czołgania się. W tego
typu rejonie jacht halsujący na wiatr nie posuwałby się do przodu w ogóle. Dlatego właśnie ważne
jest, aby w takich obszarach znaleźć się w odpowiednim momencie cyklu pływu, gdy prędkość
prądu jest najmniejsza. Warto czasem narysować kółko z promieniem równym godzinie drogi
i środkiem w miejscu, gdzie prąd przyśpiesza. Trzeba oznaczyć godzinę, o której jacht musi najpóźniej przeciąć okrąg, jeśli ma zdążyć na słabszy prąd.
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Takie oznaczenia są szczególnie ważne przy słabym wietrze, ponieważ będą stanowić wskazówkę co do tego, kiedy jest ostatni moment na odpalenie silnika, aby wyrobić się przed przyśpieszeniem prądu. Jeśli nie chcesz pod żadnym pozorem korzystać z koni mechanicznych podczas przelotu, to musisz rozejrzeć się za odpowiednią zatoczką, gdzie będziesz mógł na kotwicy
poczekać do kolejnego korzystnego pływu. Osobiście nie jestem w stanie pojąć takiego myślenia
u osób, których jednostki są wyposażone w silnik pomocniczy. Wypływałem swoje na morzu bez
silnika i teraz, gdy posiadam silnik diesla, jestem skłonny czerpać z niego wszelkie korzyści, skoro
już płynąc pod żaglami, wlokę pod wodą dryfkotwę w postaci śruby napędowej.
Do atlasu prądów lub odpowiednich rozdziałów almanachu wpisz ołówkiem czas statkowy
na wszystkich istotnych stronach, aby zminimalizować czas spędzany przez nawigatora pod pokładem. Drugim ułatwieniem przyśpieszającym pracę jest zanotowanie godziny wysokiej wody
w porcie standardowym przy tabeli z rombami pływowymi na mapie.
Jeśli żegluga ma odbywać się przy prądzie poprzecznym, uprościsz sprawę, jeśli z wyprzedzeniem zsumujesz wektory prądu na zakładany czas przelotu. Oczywiście te dane mogą być bezwartościowe w momencie zbliżania się do lądu, ale dadzą ci ogólny pogląd na sytuację i wskazówkę,
jak dobrać kurs, gdy po wypłynięciu ustalisz już realną prędkość jachtu.

WSKAZÓWKI DLA SKIPERA: Niebezpieczeństwa

STREFY ROZGRANICZENIA RUCHU

(TSS, TRAFFIC SEPARATION SCHEME)

TSS to koszmar nawigatora planującego podróż. Wszyscy znamy panujące tam zasady i jesteśmy świadomi kar, które czekają każdego, kto nie będzie stosował się do reguł. Unikaj rejonów
dużego natężenia ruchu statków, jeżeli masz taką możliwość.

WYSOKOŚCI PŁYWÓW
Niektóre porty północnej Europy są dostępne tylko przy konkretnych wysokościach pływu.
Jeśli do takiego właśnie miejsca płyniesz, policz przedziały czasowe, gdy wysokość wody będzie
wystarczająca. Zrób to na początku planowania podróży, abyś mógł wszystko inne dostosować
do tych danych. Mogą okazać się pomocne okręgi na mapie z oznaczeniem maksymalnego czasu
przekroczenia ich, podobnie jak miało to miejsce przy prądach.
Wysokości pływu nad potencjalnymi mieliznami mają również krytyczne znaczenie. Jeśli dla
takiego miejsca dostępna jest krzywa pływu, wypełnij ją jako część przygotowania podróży. Będziesz
mógł się do niej odnosić i wyznaczyć wysokość pływu w kilka sekund, gdy przyjdzie taka potrzeba.
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Dzięki współczesnym
pomoce nawigacyjnym
zalety dopływania do
lądu za dnia nie są już
tak oczywiste. Nadal
jednak lepiej przybywać
do nieznanych portów
przy świetle dziennym.
Nocą w nowym miejscu
możesz nie dostrzec
czegoś istotnego.

ŚWIATŁO DZIENNE
Podchodzenie do lądu przed świtem ma swoje zalety. Możesz wtedy ustalić swoją pozycję
na podstawie świateł na brzegu, zanim wstanie słońce. Potem masz cały dzień na podejście do
portu bez konieczności stresowania się ciemnością. Nie musisz się również śpieszyć, by przed
zamknięciem biura odszukać służby portowe.
Jeśli musisz wejść do portu lub go opuścić w porze nocnej, światło Księżyca będzie stanowiło
ogromną pomoc, nawet jeśli on sam jest za chmurami. Przybliżony czas wschodu i zachodu
Księżyca znajdziesz w almanachu. Nie martw się, jeśli przerastają cię szczegółowe poprawki.
Przeważnie wystarczą ci informacje ogólne.

PALIWO
Nie ma nic bardziej frustrującego niż 6 godzin cofania się na przyśpieszającym prądzie, ponieważ wiatr osłabł, a paliwa nie starczyło na pokonanie newralgicznego pod kątem prędkości
prądu miejsca. Takie irytujące sytuacje zdarzają się zawsze o 0300, aby wachta na pokładzie miała
dużo czasu na roztrząsanie, czego nie dopatrzył skiper. Większość współczesnych jachtów posiada
wystarczająco duże zbiorniki, aby paliwa starczyło na pełne 24 godziny pracy silnika. Powinieneś
jednak sam policzyć, na ile czasu starczy ci diesla, z zachowaniem marginesu błędu. Jeśli żegluga
na silniku nie jest dla jachtu zbyt obciążająca, to przy braku wiatru możesz spokojnie zrobić
100 mil bezpośrednio w dogodnym kierunku – szkoda byłoby stracić taką szansę, tylko dlatego
że nie chciało ci się zatankować.

KURS RZECZYWISTY
Kursy te należy planować w przybliżeniu, o ile w ogóle warto sobie tym zaprzątać głowę. To,
co zawczasu policzysz, i tak prawdopodobnie okaże się błędne, jeśli występuje jakikolwiek prąd.
O ile oczywiście nie będziesz płynął jednostką motorową.
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Jeśli wyliczyłeś mniej więcej, w którą stronę ma płynąć jacht, to możesz go tak ustawić i zobaczyć, jak ukształtuje się prędkość. Mając te dane i parametry prądu, będziesz mógł ustalić
właściwy kurs rzeczywisty.

STRATEGIA
Inteligentne przewidywanie i wykorzystywanie zmian kierunku wiatru jest jednym z najważniejszych elementów planowania podróży. Wraz z wykorzystywaniem prądu od zawietrznej
przy halsowaniu oraz korzystaniem z niego tak, aby nie żeglować fordewindem, jak również
niedopuszczeniem do znalezienia się niżej względem wiatru niż punkt docelowy – to dowód
dojrzałości dobrze zorganizowanego skipera. Taktyczne pływanie nie jest istotną częścią życia
motorowodniaka, ale dla żeglarza jest ono bardzo ważne (rozdział 21).

PLAN PODEJŚCIA
Zaplanowanie wejścia do nieznanego portu jest konieczne, jeśli nawigacja pilotowa okaże się
skomplikowana. Często możesz taki plan przygotować w czasie żeglugi, ale jeśli jesteś podatny
na chorobę morską, zdecydowanie mądrzej postąpisz, robiąc go przed wyjściem w morze. To, czy
potrzebujesz ów plan zapisać, czy przygotować go w innej formie, jest kwestią indywidualnych
preferencji. Forma zależy między innymi od jakości twojej pamięci wzrokowej. Szerzej na ten
temat powiemy w rozdziale 23.

Zdarza się, że pilotowanie jachtu wymaga dosłownie patrzenia przed dziób
w poszukiwaniu podwodnych skał.
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