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O VACANŢĂ PE MARE
 de Patrick Ivănescu

Vreau să va spun mai multe despre ce înseamnă o barcă. 
Catamaranul cu care am navigat vara trecută are 41 de pi-
cioare, adică vreo 12 metri. Prova este în față, pupa este în 
spate. Tribordul  este în dreapta cum te uiți de la pupă la 
prova, iar babordul este în stânga. Cabinele de pe catama-
ran au ventilatoare. Fenderele sunt niște baloane ovale care 
ajută la acostare, dacă te lipești de celelalte bărci. La toate 
catamaranele și la toate velierele, ancora o găsești în față. La 
iahturile mari, găsești două ancore în față. Regula de bază 
pentru acostare sau ancorare în golf este ca tot timpul să lași 
o lungime de lanț de ancoră egală cu cel puțin 5 adâncimi. 
Adică, dacă suntem acostați în golf cu 3 metri până la fundul 
bărcii, trebuie să avem mai mult de 15 metri de lanț lăsat pe 
fundul golfului. La acostare, tot timpul o ajutam pe mama la 
luat parâmele, adică sforile. Pe marginea bărcii, părinții au 
pus o pânză de protecție,  ca să nu cădem în apă.
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Diferențele dintre catamaran și velier:
• catamaranul e mai mare decât velierul.

• la catamaran, cabinele sunt mai mari.

• catamaranul are un flydeck unde se află timona și poți să faci plajă.

• velierul are două timone, iar catamaranul are doar una, pe centru.

• catamaranul are dinghiul în spate, iar velierul îl are în fața catargului.

• pe velier este mai interesant de mers cu velele decât pe catamaran.  

(Velele sunt pânzele.)

În prima zi, după ce am plecat din Lavrio (notă editor: port 
secundar, după Atena) au fost niște valuri de trei metri și de 
aceea catamaranul a făcut stânga-dreapta și sus-jos tot dru-
mul, dar am ajuns cu bine în portul din insula Poros. Seara 
am mâncat în port niște paste, după care am mers la culca-
re în cabina mea de pe barcă.  Dimineața am mâncat micul 
dejun pe barcă, după care am navigat până în Russian Bay, 
un golf mic cu niște ruine vechi de 200 de ani, și acolo am 
mâncat cea mai bună doradă din lume. Lângă Russian Bay se 
află o insula mică, cu o bisericuță, și până la ea am mers cu 
dinghiul (n. ed. bărcută anexă a velierului). Russian Bay este 
golful meu preferat, fiindcă tot timpul apa e lac. 
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În Egina am acostat lângă barca 
unei fete care vindea fructe. Egina 
este insula fisticului. Acolo am mers 
cu părinții mei cu ATV-ul să vizităm 
templul lui Apollo. 

Lângă Egina este 
o insulă (n. ed. Moni 
Island) pe care sunt 
păuni și căprioare.

În Mandraki, 
aproape de portul 
din Hidra, am gătit 
niște clătite și tata 
m-a lăsat să conduc 
catamaranul. 
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În Hidra am mers cu taxiul 
de apă de la catamaran până 
la țărm. Hidra este cunoscută 
ca insula cu doar două mașini: 
mașina de pompieri și de gu-
noi. În rest, vehicule sunt mă-
gărușii. La restaurantul din 
port m-am jucat cu o pisică și 
la întoarcere nu am mai luat 
taxiul de apă. Am mers noap-
tea pe jos o jumătate de oră, 
pe lângă cetatea genoveză, 
până înapoi la barcă, în golful 
Mandraki.

În traversarea înapoi spre 
Lavrio a navigat mama. Erau 
niște valuri de un  metru și a 
fost foarte greu, fiindcă îi flu-
tura vela.

În timpul mersului (n.ed. 
marș),  mâncam lipie goală sau 
cu zacuscă. Pe mare mă jucam 
cu niște magneți, din care fă-

În prezent, navele maritime 

emit 3% din totalul gazelor cu 

efect de seră și se estimează că 

emisiile vor crește cu până la 

50% până în 2050, dacă industria 

nu găsește o alternativă ecologică. 

Transportul maritim este respon-

sabil și de poluarea cu oxid de 

azot (NOx) și oxid de sulf (SOx).

În nordul Belgiei funcționează 

un mic feribot numit Hydroville 

care poate transporta 15 persoa-

ne. El a fost lansat acum trei ani 

și este prima navă de pasageri cu 

hidrogen din lume. Motorul său 

hibrid îi permite să funcționeze 

atât pe hidrogen, cât și pe moto-

rină. Proiectul a testat modul în 

care hidrogenul și alți combusti-

bili, cum ar fi amoniacul și me-

tanolul, pot fi folosiți în industria 

maritimă. Este nevoie de multă 

energie pentru o barcă - și pen-

tru a reduce emisiile, o parte din 

energie ar putea fi redusă prin 

valorificarea vântului, a soarelui 

sau pur și simplu mergând mai 

încet pentru a economisi combus-

tibil. 
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ceam construcții, sau cu prietena mea, pe care o cheamă Ame-
lie. În toate golfurile în care ajungeam, făceam freedive. 

În Grecia sunt niște insule foarte frumoase și, pe toate la 
care ajungeam, mergeam să cumpărăm fructe și legume. Știți 
unde găsiți cei mai mulți măslini? În Grecia.
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Energy Observer este prima barcă cu hidrogen autonomă care a navi-

gat pe mări. Ea poate fi alimentată cu energie solară, eoliană, hidrogen 

și apă. A produs aproape o jumătate de tonă de hidrogen în 1496 de 

ore de funcționare, adică are o eficiență de 42%. Specialiștii spun că 

pentru o deplasare normală, hidrogenul poate furniza până la 60% din 

energia necesară, iar restul poate fi acoperită cu energie solară. Pe latu-

rile bărcii sunt amplasate așa numitele Oceanwings care reduc consumul 

de energie al navei, sporesc viteza și îi permit să producă energie și 

hidrogen în timpul navigării. Până în prezent, producția de hidrogen era 

posibilă numai în timpul escalelor. Energy Observer este primul vas din 

lume care este capabil să-și producă hidrogenul la bord folosind apa de 

mare, prin electroliză.


