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Stawanie na kotwicy otwiera nieograniczone mo!liwo"ci 
poznawania nowych miejsc, cho# zamiast niego zbyt cz$sto 
wybiera si$ postój w przystani. Kotwiczenie to jednak wa!ny 
element !eglarstwa, o którym nie nale!y zapomina#.

Wczasach, gdy nie by!o marin, 
stawanie na kotwicy by!o ru-
tyn" i nikt nie my#la! o innych 

mo$liwo#ciach. Ta zasada nadal obowi"-
zuje w#ród $eglarzy oceanicznych. Tym-
czasem w#ród tych, którzy maj" wybór, 
obserwuj% coraz wi%ksz" niech%& do ko-
twiczenia. 

Próbowali#my niedawno z $on" podsu-
mowa&, ile nocy sp%dzili#my na kotwicy. 
Przestali#my liczy&, gdy suma sta!a si% 
czterocyfrowa. Na palcach jednej r%ki 
mog% zliczy& przypadki, kiedy wlekli#my 
kotwic%, i jeszcze zostanie mi palec lub 
dwa w zapasie. Bardzo rzadko stawali#my 
na wi%cej ni$ jednej kotwicy, a wachty ko-
twiczne trzymali#my mo$e sze#& razy.

Stawanie na kotwicy otwiera nieogra-
niczone mo$liwo#ci poznawania nowych 
miejsc. 'al by!oby straci& takie okazje 
z(powodu nieuzasadnionych w"tpliwo-
#ci. Je#li ma si% dobrze wyposa$ony jacht 
i stosuje si% zasady dobrej praktyki mor-

skiej, jest to cz%sto bezpieczniejsze, ni$ 
korzystanie z muringu nieznanej jako#ci. 
Tak samo ko!ysanie si% w przytulnej koi 
za solidn" os!on" od wiatru jest daleko 
lepsze, ni$ stanie burt" przy nabrze$u, 
gdy dmie na ciebie wicher. 

Stawanie na kotwicy pod $aglami i na 
silniku jest wa$nym elementem sztu-
ki manewrowania jachtem. Niestety ta 
umiej%tno#& zanika wraz ze wzrostem 
liczby marin. Po naszych wyczynach 
w(cumowaniu do boi pod $aglami (patrz 
wy$ej), Steve Osgood rwa! si% do szlifo-
wania umiej%tno#ci kotwiczenia swoim 
jachtem „Cicada” typu Contessa 28. A ja 
by!em gotów do pomocy.
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Dobry osprz!t kotwiczny Rodzaje dna
Widzia!em ju" jachty wyposa"one standardowo przez budowniczych 
w tak "a!osny sprz#t do kotwiczenia, "e równie dobrze mogli u"y$ 
haczyka na dorsze i !a%cuszka od sp!uczki.
 Na podstawie mojego do&wiadczenia mo"na przyj'$ jako 
praktyczn' zasad#, "e dla "eglugi &redniego zasi#gu ci#"ki jacht 
trzydziestodwustopowy potrzebuje trzydziestopi#ciofuntowej kotwicy 
CQR (lub równowa"nej) i co najmniej 50 metrów !a%cucha 3/8 cala. 
Mo"esz zastosowa$ te proporcje do swojej !odzi, a je&li inny autorytet 
podpowie l"ejszy zestaw, potraktuj to z rezerw'. Nie uczestniczy!em 
w "adnych testach, nie rozwa"a!em naukowo tego zagadnienia, ale 
widzia!em wiele jachtów wlok'cych kotwice i wiem, "e mój zestaw 
gwarantuje spokojn' noc, nawet gdy nad g!ow' ryczy sztorm.
 Ograniczeniem dla jachtów o ma!ej wyporno&ci jest ci#"ar 
!a%cucha. Dlatego musz' one u"y$ znacznie d!u"szej liny kotwicznej 
z odcinkiem !a%cucha na „roboczym” ko%cu, "eby utrzyma$ kotwic# 
na dnie i zapobiec przecieraniu si# liny. W kwestii &rodka ci#"ko&ci od 
ponad stu lat obowi'zuje w&ród projektantów jachtów aksjomat, "e 
powinien by$ skupiony gdzie& w okolicach &rodka kad!uba. Jednak 
wspó!cze&ni producenci cz#sto nie zostawiaj' nabywcom wielkiego 
wyboru i umieszczaj' !a%cuch w komorze na dziobie. W efekcie trzeba 
si# pogodzi$ z tym, "e jego zapas jest niewystarczaj'cy. Nic wi#cej nie 
powiem…

Oprócz dobrego osprz#tu kotwicznego i os!oni#tego kotwicowiska, 
trzecim czynnikiem gwarantuj'cym bezpieczne kotwiczenie jest 
rodzaj dna. W zale"no&ci od pod!o"a pewne kotwice s' lepsze od 
innych, ale obowi'zuje jedna czy dwie prawdy uniwersalne.
 (adna kotwica nie trzyma dobrze na kamieniach i koralu, chyba 
"e !apa kotwicy chwyci przypadkow' szczelin# w skale. Wtedy 
prawdopodobnie nigdy jej nie odzyskasz. Obecno&$ wodorostów, 
a zw!aszcza brunatnic, to z!a wiadomo&$. Niewiele jachtów 
u"ywa du"ych kotwic admiralicji, a tylko takie potra)' skutecznie 
przebi$ si# przez brunatnice. Ma!e jak zabaweczki kotwice 
admiralicji sprzedawane jako kotwice zawo*ne nadaj' si# tylko do 
powieszenia na &cianie w pubie.
 Niezale"nie od tego, jak' kotwic# wybierzesz, musisz 
znale*$ odpowiednie dno do jej zakopania. Czysty 
piasek, mu! (nie za mi#kki) nadaj' si# 
idealnie. Najlepsza jest glina. Przydatne 
informacje znajdziesz na mapie.

Mapa powie ci, 
jaki jest rodzaj 
dna.
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D!ugo"# !a$cucha

Trwaj! nieko"cz!ce si# dyskusje, ile $a"cucha 
wyda% przy kotwiczeniu. W&praktyce 
wszystko zale'y od okoliczno(ci.  
Gdy $a"cuch jest ci#'ki, kotwica solidna, 
a&dno dobrze trzyma, wystarczy stosunek 
3:1 – koniecznie z uwzgl#dnieniem skoku 

Gdy !a"cuch jest ci#$ki, 
kotwica solidna, a dno 
dobrze trzyma, wystarczy 
stosunek 3:1.

Nylonowa lina 
wymaga 7:1, $eby 
da% pewno&% 
kotwiczenia.

3:1

7:1

Typy kotwic

p$ywu! Wielu fachowców zaleca stosunek 4:1. 
Ma to sens przy silniejszych wiatrach, lecz 
sam przekona$em si#, 'e 3:1 w zupe$no(ci 
wystarcza. Chyba, 'e mamy zbyt lekki osprz#t 
kotwiczny. Je(li spodziewasz si# silnego 
wiatru, im wi#cej wydasz $a"cucha, tym lepiej. 

Nylonowa lina musi spe$ni% warunek 7:1, 
'eby da% pewno(% kotwiczenia. Oczywi(cie 
zupe$nie nie ma znaczenia, co zastosujesz, 
je(li ca$y zestaw kotwiczny spl!tany spadnie 
na dno.

W%A&CIWA PROPORCJA

KOTWICA 
DANFORTHA

KOTWICA 
BRITTANY

KOTWICA 
CQR

KOTWICA 
DELTA

KOTWICA 
ADMIRALICJI

KOTWICA 
BRUCE’A

KOTWICA 
SPADE

KOTWICA 
FORTRESS

Doskona!a do przechowy-
wania ze wzgl'du na 
sk!adane p!asko !apy. 
Najlepiej trzyma w piasku. 
Cz'sto u(ywana jako 
kotwica zawo)na.

podobna do Danfortha, 
równie( sk!ada si' na 
p!asko. Mo(e "lizga# si'  
po wodorostach.

Oryginalny produkt jest 
odkuwany. Doskonale 
trzyma na ka(dym rodzaju 
dna, za wyj*tkiem g'stych 
wodorostów.

Zaprojektowana jako 
samozwalniaj*ca si', 
szybko zyska!a doskona!* 
reputacj'. Wielu preferuje 
j* jako kotwic' dziobow*.

Jej ostre pazury 
doskonale przebijaj* si' 
przez wodorosty,  
by zakopa# si' w+piasku  
lub mule pod nimi. 
Podczas sk!adania nale(y 
wyj*# poprzeczk'.

Opracowana na potrzeby 
platform wiertniczych, 
dorównuje kotwicy CQR. 
Jest jednak trudniejsza do 
przechowywania ze wzgl'du na 
brak elementów ruchomych. 

Samozwalniaj*ca si', 
zawsze gotowa do 
wydania z rolki na dziobie. 
Wzgl'dna nowo"#, ale ma 
ju( grono zdeklarowanych 
zwolenników.

Lekka odmiana kotwicy 
Danfortha. Mo(esz wzi*# 
j* pod uwag', je"li masa 
kotwicy ma dla ciebie 
znaczenie.
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Wkopywanie kotwicy na silniku

WIATR
Wolno do ty!u...

...pozwól jachtowi podp!yn"# ku 
kotwicy, gdy poci"gnie go !a$cuch 
opadaj"cy do naturalnego zwisu.

1 2 34

Takie same zasady, jak podczas cumowania, 
obowi!zuj! przy stawaniu na kotwicy na 
silniku. Podejd" pod pr!d lub pod wiatr, pod 
takim k!tem, pod jakim przewidujesz, #e 
ustawi si$ jacht, gdy sko%czysz manewr. 
 „Cicada” jest wyposa#ona w doskona&y 
osprz$t kotwiczny. Poniewa# jednak nie 
ma windy kotwicznej, Steve przygotowa& 
w zwojach &a%cuch w proporcji 3:1 do 
g&$boko'ci wody (trzykrotna g&$boko'(). 
Nast$pnie, we w&a'ciwym miejscu, opu'ci& 
kotwic$ i da& zna(, kiedy opad&a na dno na 
g&$boko'ci 5 metrów. W&!czy&em silnik ma&! 
wstecz, a Steve wyda& reszt$ &a%cucha w linii 
prostej przed dziobem. Wtedy wrzuci&em 
luz, #eby jacht si&! bezw&adu wst$pnie 
zakopa& kotwic$.
 Kiedy tylko poczu&em, #e dziób &ódki 
szarpn!& &a%cuchem, w&!czy&em ponownie 
silnik wolno wstecz. Steve za' obserwowa&, 
jak &a%cuch poma&u si$ wynurza&. Jeszcze 
raz si$ zanurzy&, kiedy kotwica mocniej 
chwyci&a. I znów si$ zatrzymali'my. 
Teraz zwi$kszy&em obroty silnika do „pó& 
wstecz”. Mój towarzysz obserwowa&, czy 
&a%cuch nie „skacze”, a ja patrzy&em na 
nabie#nik, który znalaz&em na trawersie. 
Nabie#nik nie rozje#d#a& si$, z fordeku 
zameldowano, #e wszystko jest w porz!dku, 
wi$c zmniejszy&em troch$ obroty silnika 
i pozwoli&em, #eby &ódka powoli ruszy&a 
ku kotwicy, poci!gni$ta opadaj!cym 
&a%cuchem.
 Silnik odstawi&em dopiero wtedy, 
kiedy upewni&em si$, #e jacht stoi pewnie 
i)nie „skoczy” w stron$ kotwicy, pl!cz!c 
tak starannie u&o#ony przez nas na dnie 
&a%cuch. Mogli'my bezpiecznie sp$dzi( noc, 
nie martwi!c si$ o nic.

Wyznacz sobie jaki! nabie"nik na trawersie, kiedy kotwica si# zakopie, "eby 
móc si# upewni$, "e nie skacze.

STAWANIE NA KOTWICY NA SILNIKU

Zamiast wypruwa( sobie #y&y, #eby wyrwa( 
kotwic$, skrócili'my najpierw &a%cuch, ile 
by&o mo#na, potem za' w&!czyli'my silnik 
ca&a wstecz. Kotwica pu'ci&a g&adko, bez 
#adnych komplikacji. Gdyby'my ruszyli 
do przodu, kotwica tak#e by pu'ci&a, lecz 
&a%cuch porysowa&by burt$, a nawet 
móg&by zapl!ta( si$ w 'rub$. Znacznie 
lepiej jest ruszy( do ty&u.

Rwanie kotwicy na silniku
Wystarczy%o 
w%&czy$ silnik 
ca%& wstecz, 
"eby wyrwa$ 
kotwic#. 
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Stawanie na kotwicy pod !aglami
Wiatr zgodny z pr"dem lub brak pr"du: 
Poniewa! nie by"o pr#du, a powia" wiatr, 
najlepszym sposobem zakotwiczenia pod 
!aglami by"o podej$cie na samym grocie, 
by zostawi% na fordeku miejsce do pracy 
dla Steve’a. W praktyce taki manewr zawsze 
niesie ryzyko, !e gdy jacht si& zatrzyma 
i'rzucisz kotwic&, dziób odpadnie od wiatru. 
W skrajnym przypadku !agiel chwyci wiatr 
i k"opot gotowy. Wyj$ciem z tej sytuacji jest 
zrzucenia grota w momencie, gdy rzucasz 
kotwic&. Jednak ten sposób sprawdza si& 
tylko przy silnym wietrze, bo ci&!ar 
spychanego jachtu wystarczy, !eby zary% 
kotwic&. Przy s"abym wietrze ten manewr si& 
nie uda. (eby skutecznie zakopa% kotwic&, 
trzeba po!eglowa% do ty"u.
 Do wykonania tego manewru dobrze 
jest mie% trzyosobow# za"og&, ale my 
musieli$my da% sobie rad& we dwóch. 
Kiedy znale)li$my si& w linii wiatru, Steve 
opu$ci" kotwic&, a'ja skoczy"em i wystawi"em 
grot na wiatr, wypychaj#c mocno bom. 
Gdybym by" w stanie dosi&gn#% do rumpla, 
mogliby$my po!eglowa% do ty"u. A tak 
musia"em nieprzepisowo, skacz#c jak diabe"ek 
z pude"ka, obs"u!y% i bom, i rumpel. Na 
koniec musieli$my jakby zmieni% hals, ale 
zaraz potem Steve zameldowa" szarpni&cie 
"a*cucha, sygnalizuj#ce, !e kotwica chwyci"a. 
Nabie!niki nie zmienia"y po"o!enia, wi&c 
mogli$my nastawi% czajnik.
Wiatr przeciw pr"dowi: Niestety, nie 
mogli$my tego prze%wiczy%. Gdyby$my 
mogli to zrobi%, najpierw zrzuciliby$my 
grot i'p"yn&liby$my pod pr#d pod przednim 
!aglem, wyluzowuj#c, by kontrolowa% 
pr&dko$% nad dnem. Gdyby$my nie mogli si& 
zatrzyma%, zwin&liby$my fok i wytraciliby$my 
szybko$% pod samym takielunkiem. Po 
zatrzymaniu jachtu rzuciliby$my kotwic& 
i'wydawaliby$my "a*cuch, cofaj#c si& niesieni 
pr#dem. Przy wietrze pod pr#d trzymanie 
kotwicy jest niepewne, dlatego trzeba 
uwa!nie obserwowa% nabie!niki, dopóki pr#d 
si& nie obróci i sytuacja si& nie wyklaruje.

WIATR

Zwi! genu"

Rzu# kotwic", gdy 
jacht si" zatrzyma

Wypchnij grota na wiatr i p y  do ty u.!

Wypchnij grot na 
wiatr i p$y! do ty$u

Kotwica trzyma 
– zrzu# grot

PR!D
Zwi! 

1

2 3 4

Grot!agiel 
wypchni#ty 
na wiatr

R#ka dla 
bomu, stopa 
na rumplu, 
gdy „Cicada” 
!egluje do 
ty$u.

POWY%EJ: Steve opuszcza kotwic#, a sternik luzuje szot grota, 
!eby wypchn"& bom na wiatr. PONI%EJ: Tom trzyma bom 
wypchni#ty na wiatr, !eby „Cicada” troch# si# cofn#$a.

STAWANIE NA KOTWICY 
POD WIATR I PR'D
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Podnoszenie kotwicy pod !aglami

WIATR

Weighing under sail

Wybierz grot i poczekaj, 
a! dziób odpadnie od wiatru.

Postaw grot 
i wy"ó! rumpel.

Zrób zwrot przez sztag, 
gdy "a#cuch si$ napr$!y 
i wybierz luz "a#cucha.

Powtarzaj ten manewr 
– uwa!aj na palce!

Kotwica powinna pu%ci&, 
gdy jacht b$dzie przep"ywa" 
nad ni'.

1

2

3

Nie by!o pr"du, wi#c jacht le$a! 
dziobem pod wiatr. Dlatego 
bez problemów postawili%my 
grot, zanim przyst"pili%my do 
podniesienia kotwicy. By!o 
ma!o prawdopodobne, $e 
dostaniemy wiatr z ty!u, co by nam 
pomiesza!o szyki, wi#c niczym 
nie ryzykowali%my. „Cicada” nie 
ma windy kotwicznej, zatem nie 
mogli%my po prostu podci"gn"&  
si# do kotwicy, wyrwa& jej 
i'odp!yn"&. Teoretycznie wiatr 
by! na tyle s!aby, $e Steve by!by 
w'stanie podci"gn"& nas do 
kotwicy, ale trawili%my jeszcze 
wspania!y lunch, wi#c woleli%my 
u$y& $agla.

Grot by! mocno wybrany 
i'czekali%my, a$ jacht odpadnie na 
tyle, $eby wiatr wype!ni! $agiel. 
Wtedy wychyli!em rumpel na 
nawietrzn" i „Cicada” ruszy!a 
z'miejsca w bok od kotwicy.  

Po kilku sekundach !a(cuch 
napr#$y! si#, jacht zacz"! skr#ca& 
trzymany !a(cuchem, a ja 
pomog!em mu w tym sterem. 
Na nowym halsie Steve szybko 
wybra! luz !a(cucha, ile da!o 
rad#, i przytrzyma! !a(cuch. 
Nast#pnie powtórzyli%my manewr. 
Wystarczy!y trzy zwroty, $eby 
„Cicada” po$eglowa!a wprost  
nad kotwic" i g!adko wyrwa!a j"  
z dna. Ten sposób sprawdza si# 
tak$e przy silnym wietrze, nale$y 
tylko uwa$a& na palce, pracuj"c  
na fordeku!

Przy wietrze przeciw pr"dowi 
mog!oby by& konieczne wyrwanie 
kotwicy bez $agli, a nast#pnie 
rozwini#cie genui, kiedy kotwica 
pu%ci dno.

Schodzenie z kotwicy pod !aglami

Steve przygotowuje si" do wybierania #a$cucha, gdy jacht 
zaczyna p#yn%&.

Tom wyk#ada rumpel, a Steve kontroluje #a$cuch.

Steve mocno trzyma #a$cuch, gdy „Cicada” !egluje nad 
kotwic%, !eby j% wyrwa&.

Wnioski

Dobrze wyposa$onemu $eglarzowi stawanie na kotwicy na silniku 
albo pod $aglami nie stwarza problemów. Dobry osprz#t kotwiczny, 

odpowiednie miejsce kotwiczenia i nale$yta staranno%& przy 
kotwiczeniu zapewni" za!odze spokojn" noc.
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