
متتد جزر اليابان عىل مسافة تزيد عن 3000 

كيلومرت من الشامل إىل الجنوب، وتحيط بها 

مساحات شاسعة من البحر، ترتاوح من التيارات 

الجليدية الباردة يف أقىص الشامل، إىل املياه شبه 

االستوائية يف الجنوب.

وألنها محاطة مبساحة كبرية من املياه، فمن 

الطبيعي أن تقدم تجارب غوص استثنائية، 

ويذكر أن الغواصون اليابانيون كانوا 

يستكشفون مواقع الغوص يف البالد منذ 

عقود، إال أنها كانت إىل اآلن غري معروفة 

للغواصني الدوليني، باستثناء البعض منهم. 

وألولئك الذين يتطلعون إىل اكتشاف عامل 

متنوع تحت املاء، فإن اليابان يه وجهة 

مثالية لذلك.

الغوص الشتوي يف هوكايدو
يف حني أن معظم الناس قد يربطون 

هوكايدو بالتلج يف الشتاء، فإن الجزيرةتوفر 

فرًصا رائعة للغوص للقلة الذين ال يخافون 

من الطقس البارد. شبه جزيرة شكوتان هي 

املكان الوحيد الذي يقدم رحالت غوص 

بالقوارب يف هذا املوسم، وعىل الرغم من 

أن الجو قد يكون بار ًدا، إال أن املكافآت 

كثرية للذين يتحدون درجات الحرارة 

املنخفضة. وتقع شكوتان عىل الساحل 

الغريب لهوكايدو، عىل بعد ثالث ساعات من 

سابورو، ومن املحتمل أن تخوض تجربة 

بحرية غري عادية إذا قمت برحلة غطس 

شتوية هنا.  

األخطبوط العمالق، وأسد البحر ستيلر، 

وسمكة ماكريل “أوخوتسك أتكا”، والسمك 

املفلطح، ليست سوى بعض الكائنات التي 

تجعل هذه املياه الباردة موطناً لها.

وألولئك الذين يبحثون عن املزيد من 

اإلثارة، تقدم شبه جزيرة رشتيتوكو الواقعة 

يف أقىص شامل رشق هوكايدو تجربة فريدة 

من نوعها، وهي الغوص عىل الجليد. يبدأ 

الجليد املنساب رحلته عىل بعد 1000 

كيلومرت، متشكالً عىل نهر أمور عىل الحدود 

الروسية الصينية، عىل ما فوق مياه البحر 

األكرث كثافة، وينجرف إىل بحر أوخوتسك 

قبالة ساحل هوكايدو. قد تكون درجات 

الحرارة متجمدة، ولكن هناك الكثري من 

الينابيع الساخنة للتدفئة بعد ذلك.

واجه املئات من القروش الكلبية 

يف تشيبا
املياه الباردة موطناً لها، ويعد الغوص وسط 

هذه الجرف الصخرية شديدة االنحدار 

املغطاة بالثلوج تجربة ال ُتنىس.

تعد تشيبا موطنا ملطار ناريتا الدوىل وتقع 

بالقرب من طوكيو، وبه نقطة الدخول 

الرئيسية للعديد من املسافرين إىل اليابان.  

بينام يعتربها املعظم نقطة للعبور، هناك 

الكثري من األسباب التي تجعل الغواصني 

يقضون بعض الوقت هناك، مثل بقعة 

الغوص املميزة يف إيتو، عند طرف شبه 

جزيرة بوسو، حيث ميكنك أن تكون 

محاطا مبئات من القروش الكلبية. وتعد 

هذه تجربة للمحتف ري فقط – ألنه من 

السهل أن تصطدم أسامك القرش بالغواصني  

والتي، عىل الرغم من كونها غري ضارة، 

ميكن أن تزيل أقنعة الغواصني واملنظمني

مينع الغواصون الذين ال ميتلكون مهارات 

جيدة من خوض هذه املغامرة، ولكن 

بالنسبة ألولئك الذين لديهم املهارات 

والثقة، فهي واحدة من األماكن القليلة 

يف العامل حيث ميكنك الغوص بالقرب من 

العديد من أسامك القرش، واحرتس أيًضا 

من اللخمة )سمك الرقيطةوإذا كنت 

تغوص يف الشتاء، فقد تكون محظًوظا 

برصد طيور الغاق وهي تغوص تحت املاء 

بًحثا عن األسامك.

الغوص يف أول حديقة بحرية 

وطنية يف اليابان
يف جزيرة شيكوكو، أصغر جزر اليابان 

الرئيسية، يتأثر الساحل املواجه للمحافظة 

يف كوتىس عىل املحيط الهادئ  بتيار 

كوروشيو، وهو أحد أقوى التيارات 

املحيطية  يف العامل، حيث يجلب املياه 

الدافئة والغنية باملغذيات مام يخلق تنًوعا 

بيولوًجيا غًنيا يتمتع بها الغواصني.

يوجد يف املياه ًقبالة كوت يىس شعاب 

مرجانية صغرية تحتوي عىل كائنات مثل 

فرس البحر، واملجموعات الكبرية من 

أسامك الرسيوال والتونة الوثابة، ومن 

املمكن أيضا رؤية السالحف والدالفني 

تعد تاتسوكو يش، أول حديقة بحرية 

وطنية يف اليابان تأسست عام 1970، و 

هي موطن لعدد من مواقع الغوص مع 

مناطق جذب مختلفة يف كل موسم. توجه 

تحت املاء يف الشتاء الكتشاف أكرث من 

100 نوع من الدود البزاق امللونة؛ وتوجه 

تحت املاء يف أواخر الصيف والخريف 

لرؤية مجموعات األسامك الكبرية،مبا يف 

ذلك عدائئ قوس قزح وسمك الدامسيلف 

وأنثياس.

مياه شبه استوائية مثالية للغواصني 

املبتدئني

أوكيناوا، سلسلةالجزر الواقعة يف أقىص 

جنوب اليابان، تنعم مبياه دافئة تعد 

مكاًنا رائًعا للغواصني املبتدئني.وإىل جانب 

الوضوح االستثنايئ والتنوع الواسع للحياة 

البحرية، يف واحدة من أكرت األماكن املفضلة 

للغوص يف البالد. 

الجزر العرشين التي تشكل أرخبيل 

كرتاما، عىل بعد 40 كيلومرتا إىل الجنوب 

الغريب من جزيرة أوكيناوا الرئيسية، ميكن 

الوصول إليها بسهولة بالقارب من ناها، 

املدينةالرئيسية يف املحافظة.وتستغرق 

الرحلة حواىل 60-35 دقيقة بالقارب عايل 

الرسعة، ومن املفضل أيضا اإلقامة ليالً

يف كرياما .

ما يقارب من 100 موقع غطس ومياه 

صافية بشكل ال يصدق تع يت أنه من 

املضمون رؤية الكثري، سواء اخرتت الغوص 

بعمق أو مجرد الغطس عىل السطح، 

وسجل مخترب تأكاجيام للعلوم البحرية 

248 نًوعامن الشعاباملرجانية يف مياه كرتاما 

،أيأكرت من ٪60 من اإلجامىل املوجود يف 

اليابان.

الظروف هنا مثالية للمبتدئني ألن املياه 

هادئة والتيارات لطيفة يف غالب األوقات، 

وتتوفر أيضا دورات غوص عديدة، 

والغواصون األكرث تقًدما سيشعرون 

الدهشة أيضا بفرص رؤية أسامك شيطان 

البحر وثالثة أنواع من السالحف البحرية 

يف املياه الصافية. كام يوجدعدد من 

الشعاب املرجانية االصطناعية التي تجذب 

مجموعات كبرية من األسامك.

متا ًما كام تشتهر اليابان بفصولها األربعة 

فوق املاء، تقدم كل الفصول تحت املاء 

عوامل جذبها الخاصة.

ملزيد من املعلومات حول مواسم الغوص 

املفضلة، واملواقع واملعامل األبرز، تفضل 

بزيارة املوقع املخصص ملنظمة السياحة 

الوطنية اليابانية.


