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Nawigacja pilotowa w praktyce

Nawigacja pilotowa w praktyce
Nawigacja pilotowa to nawigacja wizualna na początku i na końcu rejsu. Zwykle 
prowadzona wtedy, gdy jacht znajduje się w rozlewisku rzeki, blisko portu, 
w pobliżu lądu oraz innych statków i jednostek. Decyzje trzeba podejmować 
szybko. Wpływanie do nieznanego portu, szczególnie w nocy, stanowi wyzwanie 
dla prowadzącego jacht i wymaga wcześniejszego przygotowania.

W nawigacji pilotowej nie ma czasu na branie namiarów, obliczanie pozycji 
prawdopodobnej czy kursu kompasowego. Nawet nanoszenie pozycji z GPS 
na mapę zabiera zbyt dużo czasu i zatrzymuje skipera przy mapie, podczas gdy 
ważniejsza jest jego obecność na pokładzie, monitorowanie położenia jachtu oraz 
wypatrywanie znaków nawigacyjnych, a także obserwacja innych jednostek.

Nie wolno zapominać, że prąd pływowy wciąż działa na jacht. Może dodawać 
mu prędkości nad dnem lub go hamować, lub też znosić w bok od wyznaczonego 
kursu. W świetle dnia łatwiej jest oceniać prędkość jachtu nad dnem, ponieważ 
widać mijane boje, inne jachty czy nawet brzeg. W nocy widać znacznie mniej. 
Jeżeli prędkość będzie zbyt mała, zdryfujemy z kursu. Jeżeli zbyt duża, będziemy 
mieli o wiele mniej czasu na decyzje i może się zrobić niebezpiecznie.

W sytuacji krzyżujących się prądów trzeba monitorować kurs jachtu od boi do boi, 
używając kompasu namiarowego, a także korzystać z GPS, aby kontrolować SOG 
(prędkość nad dnem). Alarm echosondy ostrzeże nas, jeżeli zostaniemy zdryfowani 
na płytszą wodę lub zejdziemy z toru dla małych jednostek na głęboki tor wodny 
dla statków.

Aby bezpiecznie prowadzić nawigację pilotową, należy:

 ■ Poznać dokładnie system oznakowania. Znać wszystkie typy boi i rozpoznawać 
je szybko na podstawie kształtu, koloru lub charakterystyki światła.

 ■ Sprawdzić w almanachach i księgach locji lokalne przepisy, które mogą 
dotyczyć:

1. Wywoływania lub nasłuchu na określonym kanale UKF.
2. Ograniczeń prędkości.
3. Wyznaczonego toru dla małych jednostek lub zalecenia unikania toru wodnego 

przeznaczonego dla statków.
4. Sygnałów drogowych.
5. Wymogu podchodzenia na silniku. 
Księgi locji zawierają większość potrzebnych informacji, a często również 
szczegółowe plany podejścia i zdjęcia, ale szybko się dezaktualizują, podczas 
gdy almanachy podają bardziej podstawowe informacje, ale za to aktualizowane 
co roku.
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W�liniiPoza linią nabieżnika
Skręć w�lewo

Poza linią nabieżnika
Skręć w�prawo

W�liniiPoza linią nabieżnika
Skręć w�lewo

Poza linią nabieżnika
Skręć w�prawo

Korzystanie z nabieżników przed dziobem

 ■ Starannie planujemy trasę, pilnujemy sprawdzania, czy jacht znajduje się 
na kursie oraz gdzie znajdują się niebezpieczeństwa.

 ■ Obliczamy możliwe godziny wejścia z dużym wyprzedzeniem. Uwzględniajmy 
pływ, godziny otwarcia śluzy lub mostu, kiedy zapada zmrok i wszelkie inne 
ograniczenia.

 ■ Ustalamy wcześniej gdzie cumujemy i sprawdzamy, czy konieczna jest 
rezerwacja miejsca; sprawdzamy, jakie udogodnienia są dostępne w porcie: 
woda, paliwo, gaz, warsztat, sklep żeglarski, inne sklepy.

 ■ Po wysłuchaniu prognozy i przed wyruszeniem w rejs rozważamy, jakie warunki 
panują w główkach portu i w jakim stopniu nasze miejsce zapewnia nam osłonę.

 ■ Wykorzystujmy w pełni ręczny kompas namiarowy, echosondę, GPS i UKF. 
Miejmy pod ręką lornetkę.

 ■ Rozważmy zrzucenie żagli na otwartym morzu i wejście w wąski przesmyk 
na silniku, szczególnie jeżeli nie znamy tego miejsca.

Niektóre porty, aby ułatwić wejście, mają oznakowane i oświetlone trasy 
podejściowe lub ustawione nabieżniki bądź latarnie sektorowe.

Dwa obiekty w jednej linii to linia nabieżnika. Są one oznakowane oraz oświetlone, 
a te będące tworami naturalnymi są również zaznaczone na mapie.
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PETE’S NOTE: May need a proper scan of chart p46 of Almanac

and high lightleading line 048º

On transitOff transit
Turn to port

Off transit
Turn to starboard

Jeżeli nie ma oznakowanego nabieżnika, ale kolejna boja jest widoczna 
przed dziobem, ustawienie jej w jednej linii z obiektem na brzegu da taki sam 
efekt jak nabieżnik. Jeżeli obiekt na lądzie nie porusza się względem boi, 
namiar jest poprawny.

Innym sposobem sprawdzenia kursu jest wykonanie namiaru na charakte-
rystyczny obiekt znajdujący się za rufą lub przed dziobem. Przekonamy się, 
czy jacht znajduje się na zaplanowanym kursie lub czy zszedł z niego w prawo 
lub w lewo. Nie określimy w ten sposób pozycji jachtu.
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1. Wys. pływu w�momencie ETA ok. 1,5 m; ustawić alarm sondy 
na 3,5 m, aby nie przekroczyć 2 m; minimalna spodziewana 
głębokość 4,5 m (głębokość z�mapy + wys. pływu).

2. Sterować tak, żeby znak bezpiecznej wody mieć w�namiarze 
rufowym 195°.

3. 2 czerwone pławy mieć w�nabieżniku, aby utrzymywać się 
pośrodku toru i�uniknąć skalistych występów.

4. Identyfikować wszystkie pławy po kolei i�przy zielonej nr 9 
skręcić na północ.

5. Wezwać marinę na kan. 80 z�prośbą o�miejsce do cumowania; 
przygotować cumy i�odbijacze na obu burtach.

9 sierpnia Itchenham–Rozelle Cove

Uwagi 

Płynąc torem wodnym, kontrolujmy kurs i odległość do następnej boi. Czasami 
wystarczy lekko zmienić kurs, aby boja stała się lepiej widoczna. Jeżeli jej nie 
widać, skorzystajmy z namiaru przez rufę, aby trzymać się wyznaczonego kursu. 
Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy mamy prąd poprzeczny.

W rejonach, gdzie należy omijać niewidoczne przeszkody, ale jacht nie chce iść 
jednym kursem, wykonanie dwóch namiarów pozwoli ustalić bezpieczny sektor 
podejścia.

Jeżeli nie ma odpowiedniego obiektu 
na lądzie, na który można wziąć na-
miar, można wykorzystać waypoint 
z GPS. Punkt można zlokalizować 
tak, aby można go było używać jak 
namiaru. Można też na etapie plano-
wania narysować sieć waypointów na 
mapie.

W niektórych lokalizacjach można 
skorzystać z linii konturowych, pod 
warunkiem uwzględnienia wysokości 
pływu.

Kiedy już mamy gotowy, kompletny 
plan, należałoby go podsumować na 
mapie, w notesie czy na mapie szki-
cowej.
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Na półkuli północnej wiatr w układzie niskiego ciśnienia  
wieje w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara  

(do środka niżu), a wiatr w układzie wyżowym – zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, czyli na zewnątrz wyżu. 

Na półkuli południowej wiatr w układzie niskiego 
ciśnienia wieje w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara, a w wyżu w kierunku przeciwnym.

WYŻ

WYŻ

NIŻ

NIŻ

Pogoda do żeglowania
Obecnie uzyskanie prognozy pogody nie jest trudne. Internet daje nam bardzo wiele 
możliwości – mamy do dyspozycji szczegółowe informacje w formie graficznej, 
dostępne na bieżąco i aktualne w momencie, kiedy je przeglądamy. Jednocześnie 
mamy wciąż dostęp do klasycznych prognoz pogody dla żeglugi oraz prognoz na 
wody przybrzeżne. Stacje straży przybrzeżnej również regularnie nadają informacje, 
tak samo jak stacje lokalne. W portach prognozy są często wywieszane na tablicy 
ogłoszeń. Jeżeli planujemy rejs, podczas którego znajdziemy się poza zasięgiem 
UKF, odbiornik systemu NAVTEX jest świetnym wyposażeniem w takiej wyprawie. 
Prognozy wszelkiego rodzaju są konstruowane według jednego schematu i posługu-
ją się podobnym słownictwem. Aby maksymalnie wykorzystać odbierane informacje, 
ćwiczmy robienie notatek podczas nadawania prognozy. Zapisujmy je w zeszycie 
przeznaczonym tylko do prognoz pogody lub w dzienniku pokładowym jachtu.

Pierwsza część prognozy to często opis układów wysokiego i niskiego ciśnienia 
dominujących w danym czasie. Te układy generują pogodę, której doświadczamy, 
a układy niskiego ciśnienia, czyli niże, są najbardziej charakterystyczne dla Wielkiej 
Brytanii, będąc przyczyną deszczu i wietrznych warunków.
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Układ niskiego ciśnienia – 
wiatr wkierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara Wiatr wieje zgodnie 

z�kierunkiem izobar
Wiatr

NE

Wiatr
SSECyrkulacja 

przeciwna do ruchu 
wskazówek zegara

NIŻ

Wiatr WSW
Front

zokludowany

Pojedyncze 
szkwaliste opady za 
frontem chłodnym; 
dobra widoczność

Front 
chłodny

Front 
ciepły

Intensywne opady 
i zła widoczność 
przed frontami

Wiatr S

Linie (izobary) dalej 
od siebie = słabszy 
wiatr w�tym miejscu

Izobary bliżej siebie 
= silniejszy wiatr

Układ wysokiego ciśnienia – 
wiatr zgodny zkierunkiem 
ruchu wskazówek zegara 

 zwykle ładna, 
stabilna pogoda 

z�wysokim ciśnieniem 
atmosferycznym

WYŻ

Wiatr SE

Wiatr
SSW

Wiatr
NW

Pogoda na półkuli północnej

Układy niskiego ciśnienia lub niże nadchodzą znad Atlantyku, przynosząc 
wietrzną i deszczową pogodę, a czasami sztormy i huragany. Głębokość niżu 
stanowi wskaźnik intensywności wiatru, a także prędkości zbliżania się złej 
pogody. Im głębszy i szybciej przemieszczający się niż, tym gorsza pogoda 
będzie mu towarzyszyła. Mapa powyżej przedstawia izobary, linie łączące punkty 
o jednakowym ciśnieniu. Im bliżej siebie znajdują się one na mapie synoptycznej, 
tym silniejszy wiatr. Wiatr wieje wzdłuż linii izobar, skręcając do środka 
w przypadku niżu i na zewnątrz w przypadku wyżu.
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Przery-
wane 
opady

Czyste 
i�suche 
niebo

Jedno-
stajny 
deszcz

Mżawka Przeja-
śnianie 
się nieba, 
chmury 
wysokie

Ulewy/burze 
z�piorunami

Przeja-
śnianie 
się nieba

Cumulonimbus

ZIMNE 
POWIETRZE

ZIMNE 
POWIETRZECumulus

CIEPŁE 
POWIETRZE

Stratus
Nimbostratus Altostratus

Cirrostratus

Cirrus

Zachód Wschód

Front 
ciepły

Front 
chłodny

Zimne, opadające 
powietrze

Ciepłe powietrze 
unoszące się w�górę

Oznaki zapowiadające nadejście niżu można zaobserwować dużo wcześniej niż 
wtedy, gdy zacznie mocno wiać i padać. Jednym z najwcześniejszych sygnałów 
jest obecność wysokich, cienkich, strzępiastych chmur na błękitnym niebie.  
Zwykle pojawiają się one na 12 godzin przed nadejściem najgorszej pogody.

Stopniowo, w miarę zbliżania się niżu, chmury stają się niższe, grubsze 
i ciemniejsze. Powoduje to dłuższy okres deszczu i coraz silniejszego wiatru. 
To zwykle wiąże się z okresem słabej widoczności, czasami też mżawki pomiędzy 
frontem ciepłym a chłodnym. Gdy niż się wciąż zbliża, siła wiatru znów rośnie, 
nadchodzi też intensywny, szkwalisty deszcz, możliwe są burze z piorunami lub 
grad. W miarę jak układ niżowy się oddala, wciąż występują pojedyncze szkwały 
z rzęsistym deszczem trwające po kilka godzin oddzielane okresami ładnej 
pogody. Nie oczekujmy więc natychmiastowej poprawy warunków.
W układzie wyżowym izobary znajdują się daleko od siebie i zwykle oznacza 
to ładną, stabilną pogodę oraz słaby wiatr. Często widać błękitne niebo i białe 
kłębiaste chmury. Może występować bryza morska, a po kilku dniach może 
pojawić się ograniczona widoczność spowodowana rosnącym zanieczyszczeniem 
powietrza.
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Intensywny deszcz 
i�słaba widzialność 
w�pobliżu frontów

Wiatr ENE
Front 
ciepły

zwykle stabilna, 
ładna pogoda 

z�wysokim 
ciśnieniemWiatr wieje zgodnie 

z�linią izobar

Szkwaliste deszcze 
i�burze za frontem 

chłodnym

WYŻ

NIŻ

Wiatr
SWWiatr NNW

Układ wysokiego 
ciśnienia – wiatr wieje 
odwrotnie do kierunku 

ruchu wskazówek zegara

Układ niskiego ciśnienia 
– wiatr zgodny z�ruchem 

wskazówek zegara

Wiatr N

Wiatr
NE

Wiatr
SSE

Wiatr WNW

Front 
chłodny

TERMINOLOGIA W PROGNOZACH POGODY
Ostrzeżenie przed  
sztormem (gale warning)

Ostrzeżenie przed silnym 
wiatrem (strong wind warning)

Natychmiastowe (imminent)

Wkrótce (soon)

Później (later)

Widzialność 
(visibility) 

Pogoda dobra (fair)

Wiatr cofający się 
(backing)

Wiatr skręcający 
(veering)

Prognoza ogólna (general 
synopsis)

Stan morza 
(smooth)

Jeżeli średnia spodziewana siła wiatru ma wynieść 8°B bądź 
w porywach osiągać prędkość 43–51 węzłów lub więcej

Jeżeli spodziewana jest średnia siła wiatru 6 lub 7°B

W czasie 6 godzin od wydania ostrzeżenia

W czasie 6–12 godzin od wydania ostrzeżenia

W czasie powyżej 12 godzin od wydania ostrzeżenia

Dobra: powyżej 5 Mm;  
umiarkowana: od 2 do 5 Mm;  
słaba: od 1000 m do 2 Mm; we mgle poniżej 1000 m

Brak wyraźnych opadów

Kierunek wiatru zmieniający się w kierunku przeciwnym  
do ruchu wskazówek zegara, np. z NW na SW

Kierunek wiatru zmieniający się zgodnie z ruchem  
wskazówek zegara, np. z NE na SE

Jak i gdzie przemieszczają się układy atmosferyczne 

Gładkie (smooth) wysokość fali 0,2–0,5 m 
Łagodne (slight) wysokość fali 0,5–1,25 m 
Umiarkowane (moderate) wysokość fali 1,25–2,5 m 
Wzburzone (rough) wysokość fali 2,5–4,0 m 
Bardzo wzburzone (very rough) wysokość fali 4,0–6,0 m

Układy atmosferyczne  
na półkuli południowej
Na półkuli połud- 
niowej wiatr  
w układach  
atmosferycznych  
wieje w odwrotnym  
kierunku niż na  
północnej, a fronty  
chłodne są bardzo 
charakterystyczne.
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4 Umiarkowany wiatr (moderate 
breeze) 11–16

5 Dość silny wiatr (fresh breeze) 
17–21 w

10 Bardzo silny sztorm (storm) 
48–55 w 

3 Łagodny wiatr (gentle breeze) 
7–10 w

8 Sztorm (gale) 4–40 w 
9 Silny sztorm (strong gale)  

41–47 w

1 Powiew (light airs) 1–3 w 
2 Słaby wiatr (light breeze) 4–6 w

6 Silny wiatr (strong breeze)  
21–27 w

7 Bardzo silny wiatr (near gale) 
28–33 w

Skala Beauforta
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Bryza morska

Bryza lądowa

Bryza morska
Bryza to lokalny wiatr występujący w okresie dobrej pogody. Ląd nagrzewa się 
szybciej niż morze, ogrzewając jednocześnie powietrze znajdujące się nad lądem. 
To powietrze unosi się w górę, a wtedy na jego miejsce przychodzi chłodniejsze 
powietrze znad morza. Taki wiatr często pojawia się rano, a potem słabnie podczas 
dnia. Zjawisko występuje najczęściej wiosną, gdy morze wciąż jest chłodne. 
Wiatr powstający w wyniku tego zjawiska może osiągać siłę do 4°B. Zmiana 
kierunku wiatru może wystąpić nieoczekiwanie lub być następstwem rozkołysu 
występującego bez żadnego wiatru.

W czasie pogodnej nocy może wystąpić podobne zjawisko, zwane bryzą lądową. 
Jest ono dużo słabsze, z wyjątkiem terenów położonych w pobliżu gór.


