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podróże

Różnorodność destynacji nurkowych w Indonezji inspiruje 

każdego, kto miał okazję choć trochę zwiedzić ten kraj. Tysiące 

wysp oraz obszar 93 000 km2 wód śródlądowych zapewnia 

ogromny wachlarz podwodnych doświadczeń. Jest takie jedno, 

zupełnie wyjątkowe miejsce, które przyciąga miłośników 

podmorskiej fauny i flory oraz podwodnych fotografów.

Wyspa 
Lembeh

Tekst Klaudyna BrzostowsKa Zdjęcia jaKuB degee
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Niewielka cieśnina, w samym sercu Trójkąta Ko-
ralowego, której nie sposób się oprzeć. Cieśni-

na Lembeh, bo o niej mowa, to miejsce szczególne 
pod względem makro i nurkowania muck (brudne 
nurkowanie). Ten, kto choć raz tam zanurkował, 
będzie systematycznie powracał.

Okolica wyspy Lembeh jest od wielu lat znana bio-
logom i nurkom z całego świata, wabi tysiącami 
niezwykłych gatunków zwierząt żyjących w tutej-
szych wodach. Uchodzi za światową stolicę makro, 
będąc tym samym mekką dla fotografów, chcących 
uwiecznić w kadrze mistrzów kamuflażu.

Według badaczy podmorskiej fauny i flory rejon ten 
charakteryzuje się największym zróżnicowaniem 
biologicznym na świecie i ustalono, że to właśnie 
w Cieśninie Lembeh występują kolonie niezwykle 
rzadkich morskich zwierząt. Oddzielający Celebes 
od wyspy Lembeh kanał jest wypełniony miejscami, 
w których tętni życie rozwinięte na wulkanicznym 
dnie. Nurkowanie na tego typu dnie jest nazywane 
brudnym nurkowaniem (nurkowanie muck). Nic 

w tym nurkowaniu brudnego, nazwa jest wyłącz-
nie nawiązaniem do koloru piasku. Zanurzając się, 
spoglądacie na szaro-czarne dno pokryte drobnym 
makiem i zastanawiacie się, co tutaj tak naprawdę 
robicie. Już po chwili nie macie wątpliwości. Przed 
wami pojawia się pierwsze dziwne stworzenie, po 
chwili kolejne i  już kompletnie straciliście głowę 
dla tego typu nurkowań. Muck charakteryzuje się 
płytszymi zanurzeniami i  spędzaniem czasu na 
piaszczystym dnie, gdzie zabawa polega na odnaj-
dywaniu skrywających się przedziwnych stworzeń. 
Miejsca do nurkowania w cieśninie to przeważnie 
piaskowe podłoże z garstkami rozsianych konstruk-
cji koralowców, gąbek i ukwiałów. To dzięki boga-
tym w składniki odżywcze wulkanicznym wodom 
rozwinęło się tutaj bujne życie morskie. Rezydenci 
tutejszych wód idealnie wtapiają się w topografię 
krajobrazu. Niektórzy z  nich to ultrapredatorzy, 
którzy olśniewającą kolorystyką oraz adaptacyj-
nym kształtem zapewniają sobie wysoką pozycję 
w  łańcuchu pokarmowym. Kalejdoskop niezwy-
kłych stworzeń tego regionu jest oszałamiający – 
mątwy, skorpenowate, ślimaki nagoskrzelne, liście-
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niowate, koniki morskie Hippocampus bargibanti, 
Metasepia pfefferi, młode Plataksy indyjskie, ghost 
pipe fish oraz różne gatunki ośmiornic. Większość 
wymienionych stworzeń można podziwiać już przy 
pierwszym zanurzeniu. Kwintesencją tutejszych 
nurkowań jest możliwość obcowania z unikalnymi 
gatunkami. W Cieśninie Lembeh przewodnicy za-
dają bardzo sprecyzowane pytania: Jaki konkretnie 
gatunek koników morskich chcesz zobaczyć? Czy wi-
działeś już ośmiornicę imitatorkę?

Warte uwagi w okolicach wód cieśniny są również 
nocne nurkowania. Każdy nurek w swoim mistycz-
nym skupieniu, w strumieniu światła latarki może 
zaobserwować cuda natury. Podczas nocnego 
nurkowania muck jesteśmy świadkami wysokiej 
aktywności morskich stworzeń. To właśnie w nocy 
można trafić na mątwy Metasepia pfefferi, które 
w miejscu o nazwie Jahir mają swoje miejsce roz-
rodu. Tutaj składają jaja w  skorupach kokosów. 
Niekiedy można zaobserwować wyklute młode, 
czy świeżo złożoną ikrę. Innym stworzeniem, które 
wykorzystuje skorupę w interesujący sposób jest 
ośmiornica, a konkretnie Amphioctopus margina-
tus. Powszechnie znana, jako ośmiornica kokoso-
wa upodobała sobie łupinę, jako mobilne miejsce 
schronienia w razie niebezpieczeństwa. Ciekawym 
do obserwcji jest sposób poruszania się bezkrę-
gowca z tym przedmiotem. Morskie zwierzę prze-
mieszcza się na wydłużonych mackach, skrywając 
łuskę kokosa pod tułowiem. Jest to pierwszy odno-
towany bezkręgowiec posługujący się narzędziem 
w zaplanowany sposób.

Cieśnina Lembeh jest rozsławiona jako światowa 
stolica niezwykłych stworzeń i  od kilkunastu lat 
przyciąga uznanych podwodnych fotografów. Ze 
względu na swój potencjał, w okolicy cieśniny roz-
winięto infrastrukturę dedykowaną nurkom oraz 
podwodnym fotografom. Niektóre z resortów ofe-
rują szkolenia oraz regularne wydarzenia z zakresu 
fotografii. Na tle innych, wyróżnia się w szczegól-
ności Lembeh Resort z centrum nurkowym, wypo-
życzalnią oraz serwisem sprzętu fotograficznego 
i wideo. To tutaj odbywają się konferencje, warsz-

Nurkowanie muck 
w Lembeh to gwarancja 
genialnego portfolio. 
Zaskakuje wyjątkowa 
mnogość trudnych do 
znalezienia gdziekolwiek 
indziej gatunków.
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taty fotograficzne oraz spotkania pasjonatów z ca-
łego świata. Szaro-czarny piasek jest idealnym tłem 
dla uchwycenia istot w nim żyjących. Nurkowanie 
muck w Lembeh to gwarancja genialnego portfolio. 
Zaskakuje wyjątkowa mnogość trudnych do znale-
zienia gdziekolwiek indziej gatunków. Mam na my-
śli takie okazy jak: skorpeny rhinopias, ośmiornicę 
imitatorkę oraz Hapalochlaena, antenariusowate, 
iglicznie, skorpenę Ambon. Ponadto ciepłe wody, 
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jaKuB degee – nasz redakcyjny kolega w Perfect Diver, najbardziej znany z fotografii 

rekinów, za które zdobył nagrody w konkursach w Anglii i Niemczech, wraca do korze-

ni i zaprasza na warsztaty fotografii makro w Indonezji. Lembeh daje największe 

możliwości rozbudowania swojego portfolio dzięki największej ilości gatunków, najbar-

dziej przyjaznym fotografom podłożu oraz małej głębokości. Sprawdź na Activtour.pl

umiarkowane prądy oraz relatywnie płytkie nurko-
wania powodują, że jest to destynacja zarówno dla 
amatorów, jak i profesjonalnych fotografów. Każ-
dy z nas, po dziesiątkach wynurkowanych godzin 
znajduje swoją nurkową ścieżkę. Dla tych, którzy 
traktują fotografię podwodną na poważnie lub chcą 
spróbować swoich sił przed aparatem, Cieśnina 
Lembeh nie ma sobie równych.

Przygoda na Lembeh nie kończy się na nurkowa-
niach muck i  makro. Szukających zróżnicowania 
z pewnością nie zawiodą bogate konstrukcje stoło-
wych koralowców, ściany pełne gorgonii oraz wrak 
Mawali z czasów II Wojny Światowej. Bogactwo pół-
nocy Sulawesi na tym się jednak nie kończy. W nie-
dalekiej odległości, na zachód od wąskiej cieśniny 
znajduje się Podwodny Narodowy Park Bunaken. 
Jest to idealna destynacja dla miłośników stromych 
ścian miękkich i twardych koralowców, silnych prą-
dów oraz zwierząt pelagicznych w  szczególności 
rekinów rafowych i  żółwi zielonych. Poza grani-
cami parku znajduje się wyspa Bangka. Punkt na 

otwartym morzu, który wabi nurków grupą iglic sięgających ponad 
powierzchnię wody. Dookoła iglic można zaobserwować spore ławice 
ostroboków, barakud oraz cezji.

Od kilkunastu lat Indonezja, w tym północ Celebesu, stała się nie-
zwykle popularna. Jednak to właśnie ta wąska i  ciemna cieśnina 
w szczególności przyciąga pasjonatów wód i morskich stworzeń. Nie 
dziwi więc fakt, że po przeżyciach z Lembeh trudno o miejsce, które 
w równym stopniu zaspokoi ciekawość fanów muck i makro. Może 
więc warto powracać tam co jakiś czas?

(…) ciepłe wody, 
umiarkowane prądy 
oraz relatywnie płytkie 
nurkowania powodują, 
że jest to destynacja 
zarówno dla amatorów, 
jak i profesjonalnych 
fotografów.


