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Komunikacja pod wodą 

Ze względów bezpieczeństwa, ale również dla czystej przyjemności komunikujemy się pod wodą 
i wymieniamy informacje. Możemy na przykład pokazać, że obok przepływa delfin, albo że chcemy się 
zanurzyć, albo że osiągnęliśmy rezerwę, czyli zostało nam 50 barów w butli. Ale jak to zrobić z automatem 
w ustach? 

Niektórzy profesjonaliści używają tzw. “maski pełnotwarzowej”. Jest to specjalna maska, która zakrywa 
usta, przez co nurek nie musi trzymać w nich automatu. Niektóre maski są nawet wyposażone w mikrofon, 
przekaźnik i słuchawki, które pozwalają im słyszeć pod wodą. Niestety take rozwiązanie nie jest ani 
popularne ani proste. Większość nurków potrafi jednak z powodzeniem komunikować się pod wodą za 
pomocą sygnałów dłonią. 

 

Aby rozmawiać pod wodą używamy pewnego rodzaju języka 
migowego, który może być niezwykle skuteczny i zabawny 
zwłaszcza, jeśli używa się go w sposób kreatywny. Istnieje wiele 
sygnałów, ale tutaj opiszemy tylko kilka, aby dać ci pewne pojęcie 
o tym, jak ten system działa. Pierwszym znakiem poznanym przez 
nurków jest sygnał OK, który oznacza: wszystko w porządku. Aby 
pokazać znak OK musisz złączyć palec wskazujący i kciuk tworząc 
z nich małe kółko. 

 

 

Sygnałem przeciwnym do OK jest znak “Coś nie w porządku”. 
Aby go pokazać, należy ustawić dłoń wnętrzem do dołu, 
rozprostować palce i przekręcać dłoń w górę i w dół w nadgarstku. 
Po pokazaniu znaku “Coś nie w porządku” nurek musi wyjaśnić, 
jaki ma problem pokazując miejsce palcem wskazującym – może 
na przykład pokazać ucho, jeśli czuje, że nie może wyrównać tam 
ciśnienia. 

 

 

Sygnał, który wywołuje najwięcej dyskusji i prowadzi do 
nieporozumienia to znak “Do góry/wynurzenie”. Wyciągnij kciuk 
do góry, tak jak symbol “Lubię to” na Facebooku. Bardzo często 
zdarza się, że początkujący nurkowie mylą sygnały. Uważaj, aby 
wykorzystywać ten znak tylko wtedy, gdy jesteś pewien co chcesz 
pokazać partnerowi albo instruktorowi – w przeciwnym razie 
możesz rozpocząć wynurzenie na łódź w połowie wspaniałego 
nurkowania! 
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 “W dół/zanurzenie” to taki sam znak jak symbol “Nie lubię”, czyli 
kciuk skierowany w dół. W tym przypadku również nie pomyl 
znaków nurkowych z symbolami na mediach 
społecznościowych… 

 

 

 

 

 

 

“Zwolnij” i “STOP” to ten sam sygnał, którego możesz użyć, 
aby poprosić innego kierowcę w korku do zwolnienia lub 
zatrzymania się. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli zauważysz coś ciekawego, ustawiasz palec wskazujący 
i środkowy w kształt litery V i dotykasz szkieł w masce – taki 
znak oznacza “Popatrz”. Podobnie jak w przypadku znaku 
“Coś nie w porządku” musisz potem wskazać palcem 
obiekt, morskie stworzenie lub część sprzętu nurkowego. 
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Istnieją znaki nurkowe oznaczające obecność niektórych morskich stworzeń. Jeśli położysz jedną dłoń na 
drugą i poruszasz kciukami, pokazujesz, że widzisz żółwia; znak przypominający otwieranie puszki 
oznacza, że w pobliżu jest tuczyk, a jeśli ustawisz dwa palce obok głowy i ruszasz nimi tak, jak ślimak 
rusza różkami oznacza to, że znalazłeś ślimaka nagoskrzelnego.  

Aby pokazać rekina przykładasz dłoń z rozprostowanymi, złączonymi palcami do czoła, co przypomina 
płetwę rekina na powierzchni wody, natomiast jeśli chcesz pokazać granika ustaw dłonie obok prawego 
i lewego policzka i zrób gest przypominający zamykanie i otwieranie się ogromnych skrzeli tej ryby. 

Co zrobić, jeśli nurek, któremu chcemy coś zakomunikować nie patrzy w naszą stronę? Jest wiele 
sposobów na przyciągnięcie uwagi nurka pod wodą. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest uderzanie 
butli metalowym przedmiotem. Ostre i brzęczące dźwięki dobrze roznoszą się w wodzie i słychać je z dużej 
odległości. Niektórzy nurkowie używają plastikowej kulki założonej na butli przy pomocy gumki, dzięki której 
można wydobyć dźwięk uderzania, inni wykorzystują “shaker”, czyli mały metalowy walec, w którym są 
grzechoczące metalowe kulki. Istnieją także inne urządzenia akustyczne wykorzystujące powietrze z butli, 
które wytwarzają “kwaczący” dźwięk świetnie słyszalny pod wodą. 

Co można zrobić podczas nurkowania nocnego? W nocy nurkowie używają latarek. Możesz po prostu 
poświecić latarką na dłoń i pokazać sygnał, jeśli twój partner jest blisko ciebie. Jednak w pewnej odległości 
lub jeśli musisz pokazać znak całej grupie nurków taka technika już nie zadziała – wtedy do pokazania 
sygnałów używasz latarki: koło narysowane snopem światła oznacza OK, poruszanie latarką w przód i w tył 
oznacza problem. 

Nurkowie mają przy sobie gwizdki i inne urządzenia akustyczne, aby zwrócić na siebie uwagę nawet 
z dużej odległości. Istnieją również znaki na powierzchni. Zazwyczaj używa się ich do komunikacji z łodzią 
lub z osobami na brzegu z pewnego dystansu, dlatego należy je pokazywać całą ręką a nie tylko dłonią. 

W takim przypadku pokazujesz sygnał OK tworząc koło obiema rękoma nad głową; możesz to też zrobić 
jedną ręką, jeśli w drugiej coś trzymasz. 

 

 

Na koniec ostrzeżenie: jeśli jesteś nurkiem nigdy nie witaj się ze swoją ciocią na łodzi lub na brzegu szybko 
machając rękami. To, co normalnie jest nieszkodliwym gestem może spowodować ogólne poruszenie. 
Pamiętaj, że dla nurków machanie rękami w powietrzu oznacza: ‘Pomocy!!!’ 

 

W normalnym życiu mamy pamiętniki, aby zapisywać najważniejsze dla nas zdarzenia. Każdy nurek 
również ma swój osobisty dziennik zwany logbookiem, gdzie zapisuje dane i uwagi do każdego 
nurkowania. Możesz wykorzystać te strony, aby rozpocząć prowadzenie swojego pierwszego logbooka  
i robić w nim notatki za każdym razem, kiedy wyjdziesz z kolejnego nurkowania. 

Twój pierwszy logbook:  możesz pobrać z naszej strony 

 

 


