DYKKEREISE
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På tokt sør i

Sulawesi
med Pelagian

Det er ikke hver dag man får sjansen til å dykke langs kysten
av Pulau Boton sørøst på Sulawesi i Indonesia. Området bare
nås med båt, og liveaboarden Pelagian tilfredsstiller alle krav til
komfort, dykkeglede og spennende opplevelser.

Ø

yene sørøst for Sulawesi i
Indonesia byr på noe av den
ypperste dykkingen i verden,
og er et område det er svært få
forunt å besøke. Noe av grunnen
er at det knapt finnes resorter
eller hoteller i området! Vi så ikke en eneste
dykkebåt på hele turen, og hadde hele det
herlige området for oss selv.
Liveaboarden Pelagian har en rute som
byr på fantastisk dykking hver eneste dag,
og variasjonen er stor. Vi utforsket fargerike,
friske korallrev langs de ytre bankene, svømte
langs kanten av gigantiske drop-offs hvor
det blå havet bare forsvant under oss og nøt
synet av store fiskestimer, overheng fulle av
tønnesvamper, mykkoraller og viftekoraller.
Over alt var det et yrende dyreliv, og
på slutten av dykkene kunne vi nyte
hvordan de urørte korallrevene speilet seg i
overflaten i det krystallklare vannet. Selv om
undervannslandskapene var spektakulære, var
det likevel dyrelivet som gjorde størst inntrykk:
Baby frogfish, nålefisker og pygmesjøhester
(både bargibanti og denise!) konkurrerte
om oppmerksomheten med taggete, rosa
mykkorallkrabber og bittesmå reker som bodde
i hopetall på piskekorallene i skyggen under
overhengene i revet. Ute i det blå dukket det
stadig opp skilpadder, som sendte stimer med
sweetlips og snappers i alle retninger når de
kom inn på revet for å spise.
HELT FANTASTISK!
La meg like godt hoppe rett til konklusjonen:
Alt ombord på Pelagian er fantastisk. Vi snakker
tross alt om en av de flotteste liveaboardene
i verden en 35 meter lang yacht som byr på
lekre designerlugarer, en romslig salong med
spisebord, et digert soldekk, akterdekk for
briefinger og masse plass til å rigge utstyr og
gjøre seg klar – samt et kamerarom som vel
savner sidestykke på noen båt. Dykkingen er så
enkel og komfortabel som det går an: Man gjør
seg klar i ro og mak på akterdekket, og går noen
få meter til en av de to 18 fots Zodiac RIB’ene
som henger på hver side av «moderskipet».
Flasker og vester blir stående ombord i
Zodiac’ene mellom dykkene, så man kan se
frem til en hel uke uten å bære annet utstyr enn
kamera og computer. Flaskene blir fylt der de
står, og kompressoren har så bra lyddemping at
jeg ikke engang kan huske å ha hørt den under
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“Korallrevene var urørte og flotte,
og vi så ikke en eneste annen
dykker på hele turen. Det er noe
av fordelen med Pelagian.”

hele turen. Det er strøm ombord 24 timer i
døgnet for lading, massevis av varmt vann i
dusjen og til og med varme dusjer der man
kommer ombord igjen etter dykket. Pelagian
tar maks 10 gjester, så det er alltid god plass,
ingen kø og personlig service er garantert.
Luksus!
DYKTIGE DYKKEGUIDER
De to amerikanske cruise managerene
Shelley og Steve Chenoweth er fulle av
kunnskap om det marine livet i området.
Dykkebriefingene er noe av det beste og
mest interessante jeg har opplevd, og vi
fikk vite alt vi kunne drømme om før hvert
eneste dykk. Noen dager tok Shelley for seg
én bestemt art og fortalte litt mer detaljert
om den – og så hoppet vi i vannet for å lete.
Både Steve og Shelley var utrolig flinke til
å finne ting, og vi fikk se alt det spennende
de hadde fortalt om. Entusiasmen deres
var smittende og det var høy aktivitet ved
bokhyllen i salongen etter hvert eneste
dykk – alle ville finne ut hva de hadde sett og
gjerne få Shelley til å fortelle litt mer.
SPENNENDE MUCKDIVING
En av tingene som gjorde reisen med
Pelagian litt annerledes enn de fleste
liveaboarder jeg har opplevd var muligheten
til å få oppleve litt skikkelig muckdiving.
For de som ikke kjenner til denne typen
dykking virker det kanskje litt merkelig å
velge å dykke på en skrå sandslette mellom
bryggestolper og fortøyninger inne i en
bukt, når det finnes fargerike korallrev like
i nærheten. Men under Magic Pier, New
Pier og Banana Beach i Pasarwajo Bay på
øya Pulau Boton finner du noen noen av
de rareste dyrene i verden blant søppel,
nedfallsfrukt, blader og greiner.
Før vi gikk ombord på Pelagian hadde
jeg hørt gjetord om hvor mange rare fisker
og andre dyr som skulle finnes i denne
bukta, og Steve og Shelley skuffet ikke:
I løpet av de to dagene vi lå i Pasarwajo

Anemonekrabber, juvenile keiserfisk og spektakulære korallrev i alle regnbuens
farger. Hvert eneste dykk bød på nye og spennende opplevelser – Sør-Sulawesi var en
skattekiste av et dykkeområde, og noe av det flotteste undertegnede har sett. Servicen,
maten og kvaliteten på alt ombord bidro til å gjøre dette til en perfekt dykkereise.

Noen av dykkene var strømdykk, men likevel enkle å håndtere. De erfarne dykkeguidene sørget for at vi svømte med strømmen – ikke
mot. Vi driftet hundrevis av meter i løpet av en time, nesten uten å ta et eneste tak med svømmeføttene.

fant vi bluering octopus, stonefish,
et variert utvalg av baby-frogfish
(inkludert den vakre harlekinvarianten), flere arter sjøhester,
mange fargerike nakensnegler,
djevel-skorpionfisk, shaggy filefish og
de største mandarinfiskene jeg noen
gang har sett. Revet under Magic Pier
var smekkfullt av dem, og de var så
paringskåte at de ikke engang tok
seg tid til å vente til det ble skikkelig
mørkt slik de vanligvis gjør. Det var
dog vanskelig å konsentrere seg om
dem, siden vi stadig hadde wonderpus
og nære blekksprutslektninger
krabbende rundt oss på bunnen.
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SJELDNE REKER
Mitt personlige muck-høydepunkt var
å finne den vakre og sjeldne Coleman
shrimp i en kråkebolle som kalles
for Fire urchin. Jeg lette og lette, og
etter å ha sjekket ut ikke mindre enn
165 kråkeboller (helt sant, jeg telte!)
dukket det opp én. Disse rekene lever
vanligvis i par, men det hender jo at
en dør eller blir spist. Litt skuffet var
jeg likevel, men dykket og oppholdet i
Pasarwajo Bay gikk mot slutten så jeg
droppet videre leting og tok rundt 100
bilder av den lille krabaten. Fornøyd
og glad svømte jeg etter de andre for å
vise dem bildene og forklare hvor de

kunne finne den fargerike reken. Men
så kikket jeg litt nøyere på et par av
bildene, og oppdaget at det var to reker
der likevel! Partneren var så liten at
jeg ikke hadde sett den mens jeg holdt
på. Jeg svømte raskt tilbake og tok
ytterligere 70 bilder, denne gang av det
lykkelige, lille ekteparet.
SJEKK PIGGHUDENE!
En annen ting det kan lønne seg
å holde øynene åpne for når man
leter etter Coleman shrimp er
bittesmå svømmekrabber av slekten
Lissocarcinus som også av og til lever
mellom de giftige piggene på disse
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kråkebollene. Man kan også finne
den lille kardinalfisken Spihamia
tubifer – iblant var det små stimer av
dem mellom de lange piggene. Det er
ikke bare kråkeboller som kan huse
forskjellige småkryp – også forskjellige
arter av sypute, sjøstjerner og sjøpølser
er et yndet habitat og derfor lønnsomt
å sjekke ut nærmere.
GOURMETMAT OG KAMERAROM
Maten ombord på Pelagian lages og
serveres av en svært dyktig kokk – og
den holder gourmetkvalitet. Vi fikk
noe nytt hver eneste dag, like lekkert
tilberedt og velsmakende som dagen i
forveien. Smårettene som ble servert
mellom dykkene var også noe vi raskt
lærte å se frem til – særlig etter dagens
siste dykk (som ofte var et nattdykk)
når spicy snadder magisk dukket opp
sammen med oppvarmede håndklær
og kalde øl.
Kamerarommet ombord er også
verdt å nevne: Ikke bare er det romslig
og byr på nok benkeplass og kontakter
for lading til alle gjestene – det
futuristiske designet minnet mest av
alt om noe fra Star Trek. Det var herlig
å kunne rigge kameraet og ha orden
på alt utstyret med god plass, godt lys
og samme fasiliteter man finner på en
dykkeresort – og samtidig kunne se
sjøen utenfor vinduet.
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Reisen med Pelagian bød på både stort og smått – gjerne på samme dykk. Under gigantiske
tønnesvamper kunne man finne vakre nakensnegler og rosa frogfish-babyer. Det var ikke lett
å bestemme seg for hvilket objektiv som skulle sitte på kameraet!

LUKSUSLUGARER
Lugarene på Pelagian er ganske enkelt
fantastiske. Selv de to minste har to
separate senger (nei, ikke køyeseng!)
i full størrelse og byr selv 190 cm
nordmann på en god natts søvn. Og
når jeg sier «minste», betyr det slett
ikke at de var små! Alle lugarene har
eget bad med dusj, aircondition og god
plass. Mens vi var ute og dykket ble

lugaren vasket og sengene redd opp
hver eneste dag.
For de med ekstra tykk lommebok
kan kanskje den ekstravagant romslige
Super Deluxe Master Cabin på drøye
20 kvadratmeter likevel friste litt
mer. Dette flytende hotellrommet
byr på egen sittegruppe, king size
dobbeltseng med en enorm skiferplate
som hodegjerde og et bad på størrelse
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med det de fleste har hjemme – i hvert
fall nesten. Denne lugaren er perfekt
om du skal på bryllupsreise eller har
vunnet i Lotto og vil oppleve den ultimate
dykkeluksus.
Hvis tanken på å cruise fra dykk til
dykk i et av verdens beste dykkeområder
ombord på en herlig luksusyacht viker
besnærende, da er det verdt å se nærmere
på hva Pelagian kan tilby. Det er ikke
billig - men til gjengjeld får du noe av
det beste dykkeindustrien har å by på
både over og under vann. Båten går fra
Wakatobi Dive Resort, og dit kommer du
med resortens charterfly som flyr fra fra
Denpasar på Bali to ganger i uken. Flyet
bruker fire timer, deretter er det bare en
kort kjøretur til havnen der mannskapet
på Pelagian venter på å skjemme deg bort.
Vi følte oss velkomne fra første øyeblikk,
og fikk en uforglemmelig uke med mange
spektakulære dykk. ■

"Sør-Sulawesi byr på fantastiske,
urørte korallrev. Likevel er det
ikke landskapene, men det yrende
dyrelivet som imponerer mest."

Pigghuder er alltid ekstra spennende å undersøke
nøye, for her bor det et utall forskjellige små
krepsdyr. Til venstre en liten svømmekrabbe som
har tilhold på en sjøpølse.

Coleman shrimp er en sjelden rekeart som holder til mellom
piggene på Fire urchin kråkeboller. Det krever tålmodighet for å
finne en – jeg sjekket 165 kråkeboller før jeg fant den! Til høyre
en liten trollhummer som lever på undersiden av en fjærstjerne.
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.........................................

REISETIPS OG FAKTA

.........................................

REISE Fly til Denpasar på Bali, f.eks.
via Doha med Emirates. Derfra med
Garuda til Wakatobi (egen charter
som går hver mandag og fredag) som
ligger på en øy sørøst for Sulawesi.
LIVEABOARD Pelagian går fra
Wakatobi Dive Resort i Indonesia.
Båten er 35 meter lang og tar maks 10
gjester i 5 lugarer. Alt ombord holder
svært høy standard med gourmetmat,
personlig service og avslappende
atmosfære. Priser fra $510-715 pr.
person/dag inkl. dykking. Bygd ved
Båtservice Verft A/S i Mandal i 1965.
DYKKING God sikt, fantastiske, friske
korallrev og flott muckdiving med
et utrolig rikt og spennende dyreliv.
Vanntemperatur 27-28 °
C. Variert og
enkel dykking som passer for alle.
Perfekt for undervannsfotografer!
SESONG Pelagian kjører turer hele
året unntatt i januar/februar.
PÅ NETT www.wakatobi.com
VISSTE DU? Navnet Wakatobi er satt
sammen av de to første bokstavene
i navnet på de fire største øyene i
Tukangbesi-arkipelaget – Wangiwangi,
Kaledupa, Tomia og Binongko.

.........................................

Mandarinfiskene ved Magic Pier i Pasarwajo Bay er
de største jeg noen gang har sett, og de hadde ikke
engang tid til å vente på at det ble mørkt før de kom
frem for å pare seg!
Lugarene på Pelagian var gjennomført lekkert innredet,
og alle hadde privat dusj og toalett. Dette er forøvrig
den minste av de fem lugarene ombord – båten tar
ikke mer enn 10 gjester på hver tur.
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