
2016. július 23. szombat – július 24. vasárnap 

Az indulásunk – mint rendesen – most is kapkodós lett. Bár a beszerzéseket az előző 

napokban elvégeztük, de friss ropogós időjárás és jégjelentést ugye csak az indulás reggelén 

lehet lekérdezni. Mindezt persze a 2 km-rel arrébb lévő és bezárt Youth Center ablaka előtt, 

ott ahová még elér a wifi jel.   Miután mindezek megvoltak, még egy gyors ellenőrzés, és 

kiderült: ismét nem működik a Sony tabletre telepített Navionics térkép programunk.  Újabb 

rohanás az említett Youth Centerhez és térképfrissítés.  Így indultunk el végre, egy kis 

szaladgálás és kapkodás után immár dél körül. Igazából nem kellett sietnünk, azonban 

vágytunk már a tengerre.  

 

 

Következő célpontunk, a Herschel Island 145 mérföldre volt és jó irányú szél fújt. Az 

indulásunk a fentieket leszámítva zökkenőmentesen zajlott, kezdeti haladásunk azonban a 

csodálkozások sokaságát hozta. Sehol nem stimmeltek a vízmélységek. A hajózó utat jelölő 

bója sornál se, és ott se ahol mi jártunk. Jelentős volt az eltérés. Pedig úgy tűnt, jó helyen 

vagyunk, ezt mutatták a parti jelek alapján elvégzett körülbelüli helymeghatározások. Ezek 

szerint nem a műholdakban keresendő a hiba.  A kérdés első része végül banálisan 

egyszerűen megoldódott. Csak a rohanvást frissített térkép szoftverének mértékegységeit 

kellett lábról méterre átállítani és rögtön helyre állt a térkép szerinti vízmélység.  Persze ez 

még mindig nem válaszolta meg azt a kérdést, hogy a ki és bevezető bója sornál miért nincs 

elegendő mélység még így se, de ne legyünk telhetetlenek.  Talán nem szedték fel a bójákat 

télre és elvitte őket a jég? Talán. Így hajóztunk a Mackenzie folyó kb. 25 mérföldre kinyúló 

deltájában, ahol a mélység 1,8 és 4 méter között változik.  A tenger még a parttól 40 

mérföldre is csak 10 méter mélységű, olyan nagy mennyiségű hordalékot szállít a folyó. 

Amint kicsit mélyebb (5-6 méter mély) vizekre értünk, vitorlát húztunk a friss szélben. 

Nagyon szerettük volna már kipróbálni az új szélkormányunkat.  Mivel MAIA hajó kormánya 



nem csapágyazott és ezért elég nehezen jár, így voltak bennünk kétségek. Az első szakasz 

próbálkozása azonban eloszlatta félelmünket. A szélkormány jól dolgozott, mi több, a raum 

menettel, sőt később a genakkerrel való haladással sem voltak gondjai.  Igaz, a szélhez 

viszonyított irányunk  120 és 190 fok között csalinkázott, de általában jól tartotta a 140 fok 

körüli értéket. Jól is jött, hogy volt szabad kezem, mert az indulás után nem sokkal kiderült, 

kifogyott a gázpalack és a rendszer némi átalakítást igényelt.  

Később furcsa jelenségnek lehettünk szemtanúi. Csenge figyelt fel rá, hogy a tenger színe 

távolabb egészen más színű. Én azt a felhős és a napsütéses részek miatti különbségnek 

tulajdonítottam, Csenge pedig az édes víz és tengervíz találkozásának. Csengének lett igaza. 

Már csak azért is, mert nem voltak felhők az égen. Ez volt a Mackenzie folyóból kiáramló 

hordalékos édes víz és a tiszta tenger víz találkozása. Döbbenetes látvány ezeknek a 

kávébarna és  kék területeknek a szinte vonalzóval elválasztott határa.  

Az éjszaka második fele Csengéé volt, aki hosszú szolgálatot vállat. Hagyott egy kicsit pihenni.  

Már Csenge kormányzása alatt megjelentek az első, elszórt jegek, nekem azonban rendesen 

manőverezni kellett 

közöttük.  Így történt 

ez akkor is, amikor két 

nagyobb jég között 

akartam átvitorlázni, 

de hirtelen feltűnt 

közöttük egy harmadik 

nagyobb jégtömb is. 

Nyilván nem láttam 

meg a hullámzásban – 

gondoltam – hisz ilyen 

előfordul.  

    



De ez a jég mégsem olyan volt, mint a többi. A színe sem olyan vakítóan fehér és e mellett 

nem éles, mint általában a tört jég, hanem olyan gömbölyű formájú, mint a parton mosott 

sziklák, mint valami nagy fehér kavics. Gyorsan ellenőriztem a vízmélységet, de az rendben 

volt.  Ezek után a jég  kíváncsian felemelte a fejét!  A szokatlanul gömbölyded és kicsit 

másként fehér jég ugyanis  három velünk szembe úszó beluga volt. Termetesek és gömbölyű 

fejűek. Bekiáltottam a kabinba: Belugák –Belugák – Beluák! Nagy volt az öröm, hisz őket 

kerestük már a Feröer szigetek óta.  Sokáig vártuk, sok tengeren át hajóztunk mire 

megérkeztek, és mégis milyen nehezen ismertem fel őket! A teli vitorlázattal hátszélben 

haladó hajó azonban gyorsan elhagyta ezeket a velünk szembe úszó csodálatos állatokat, így 

ez az élmény egyedül az enyém maradt. 

Kevéssel éjfél előtt dobtunk horgonyt a Herschel Island jól védett öblében. A parton feltűnt 

egy Ranger és átkiálltott:   Welcome on the Herschel Island!  

 

Másnap felpumpáltuk gyengélkedő csónakunkat. Úgy néz ki, eljárt felette az idő. Igaz, ezt 

már öt évvel ezelőtt is így láttuk, de egy kis javítással mindig túlélte a szezont.  A partra azért 

most is kiértünk vele és ennek örültünk.  

 

 Melegen üdvözölt az egyik helyi Ranger, és 

rögtön felajánlotta, hogy használjuk a szaunát. 

El kell mondanom, ennek a szaunának a híre 

már az előző évben eljutott hozzánk. Bár 

nagyon vágytunk már a tisztálkodásra, mégis 

úgy gondoltuk: illendőbb, ha előbb a 

múzeumot nézzük meg.                                          



A benti hőmérséklet eleinte csak kicsit volt 

hidegebb az odakinn tapasztaltnál. Kicsi, 

felragasztható névtáblánk bekerült az erre 

járó kis és nagy hajók emlékei közé és ez 

felmelegített bennünket. A múzeum 

vitathatatlanul legérdekesebb tárgya az 

inuit napszemüveg volt, amit hóvakság 

ellen használtak. 

   

 

 

A Herschel Island természetileg védett terület, melyen folyamatos éghajlatkutatás zajlik. A 

permafrost (örökké fagyott föld) valamint a növénytakaró és az állatvilág változását vizsgálja 

néhány, angol, skót, német és francia kutató.   A felállított csapadék mennyiség mérő 

tölcsérek, a hőmérséklet és légnyomás érzékelők melletti, magas, lépcsős és ablakokkal 

ellátott zárt emelvényről azt hittük kilátó pont melyről megfigyelik a tengert és az ide, a 

Beluga Bay-be látogató bálnákat.  Erről azonban hamarosan kiderült, hogy nem más, mint 

maga a WC, amit azért emeltek fel ennyire, hogy alá férjen egy jókora hordó. 



Apró tévedés, bár végül is így többcélúan 

használható az építmény. A nap fénypontja 

mégis a szauna használata volt, ahol a nagy 

vaskályha alaposan megizzasztott 

bennünket. A kályhára tett jókora fazék 

meleg vizével alaposan lemosakodhattunk 

és úgy éreztük, méltán híresült el hajós 

körökben a Herchel szigeteki szauna. 

    

 

EZ A SZAUNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


