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Mały samochodzik 
w krainie małych koników /cz. 1/
Na Szetlandy nie jedzie się wylegiwać na piasku ani biegać od zabytku do zabytku. 
Wprawdzie są tu jedne z najpiękniejszych plaż, jakie widzieliśmy, jednak kapryśna pogoda 
i temperatury latem ledwie przekraczające +15 stopni Celsjusza nie sprzyjają plażowaniu. 
Na wyspach rozsianych jest sporo historycznych budynków i stanowisk archeologicznych, 
ale tylko kilka można zaliczyć do wybitnie imponujących.

Po co więc tam jechać? Dla na-
tury. Dla bogactwa morskiej 
i powietrznej fauny. Dla nie-

zwykłego klimatu tych pozbawionych 
drzew wysp. Dla spokoju i odpoczynku 
od tłumów. Bo chociaż przybywają tam 
turyści, to jednak wciąż można cały 
dzień wędrować po szlaku i napotkać 
w tym czasie zaledwie kilka osób.

Dla nas droga na Wyspy Szetlandzkie 
jest daleka – to należy przyznać szczerze. 
Jakby na to nie spojrzeć, to 2650 kilo-
metrów od domu (no dobrze, z małym 

zabłądzeniem w okolicach Londynu 
i Glasgow, by przy okazji odwiedzić 
dawno niewidzianych przyjaciół) i dwie 
przeprawy promowe – dwugodzin-
na na Wyspy Brytyjskie i całonocna 
z Aberdeen do Lerwick. Niektórzy 
woleliby polecieć samolotem i na miejscu 
wynająć samochód. Jednak nasza miłość 
do własnego małego domku na kołach 
i wolności, jaką on daje, jest silniejsza 
od wątpliwych zysków z podniebnej 
eskapady. Pomimo więc wszelkich 
wątpliwości i obaw przed znużeniem tak 

daleką podróżą ruszyliśmy do Dunkier-
ki, by tam wsiąść na prom do Dover.

Po długiej jeździe, na szczęście uroz-
maiconej spotkaniami towarzyskimi, 
dotarliśmy do Aberdeen i następnego 
ranka wylądowaliśmy w Lerwick, stolicy 
Szetlandów, która liczy około siedmiu 
tysięcy mieszkańców. Przepakowanie 
po nocy spędzonej na promie, mały 
spacer w deszczu między budynkami 
z szarego kamienia i postanowiliśmy 
ruszyć dalej, na podbój północnego 
skrawka Zjednoczonego Królestwa.



czy w powietrzu. Zawsze gdzieś mieliśmy 
te urocze ptaki na wyciągnięcie ręki i w za-
sięgu obiektywu. Potrafiliśmy, pomimo 
przejmującego i zimnego wiatru, siedzieć 
na gołej ziemi i obserwować je godzinami.

Tak samo było w przypadku głuptaków, 
których nieprzeliczone rzesze zamiesz-
kują skaliste brzegi wysp. Po raz pierwszy 
w życiu widzieliśmy, jak polują. Na jednym 
z pierwszych wieczornych spacerów kątem 
oka Jacek zauważył, że coś z głośnym 

pluskiem wpadło do morza. Może to jakaś 
ryba wyskoczyła i plusnęła? Nie pozostało 
nic innego, jak tylko przez chwilę poob-
serwować. Okazało się, że to krążące nad 
lustrem wody ptaki. Gdy tylko któryś wy-
patrzył zdobycz, składał skrzydła i, pikując, 
spadał, przebijając powierzchnię niczym 
grot strzały tarczę. Po kilkunastu minutach 
przyglądania się potrafiliśmy już rozpoznać 
moment, taką króciutką chwilę zawieszenia 
w bezruchu, po którym następował atak.

Pomiędzy głuptakami przewijały się też 
czarne kormorany, czy pojedynczo spoty-
kane nurniki oraz jasne rybitwy. Nad gło-
wami szybowały nam fulmary. Do szcze-
gólnie ciekawych spotkań z pewnością 
zaliczymy to z wydrzykiem wielkim. Kilka 
napotkanych ptaków tego gatunku wyjąt-
kowo nie okazywało strachu i mogliśmy 
podejść bardzo blisko. A jeden zaskoczył 
nas szczególnie. Siedzieliśmy na skraju kli-
fu w Hermaness, obserwując i fotografując 
wracające z polowania maskonury. Zajęci 
nimi, nie zauważyliśmy, że niedaleko od 
właśnie obserwowanego przez nas gniazda 
siedzi zając. Gdy tylko maskonur niosący 

w czerwonym dziobie garść rybek znikł 
w otworze norki, na zająca spadł z nieba 
brązowopióry drapieżca. Wciąż mając 
obiektyw skierowany w to miejsce, prak-
tycznie nie spuszczałam palca ze spustu 
migawki. Nawet nie słyszałam pisku wal-
czącego o życie szaraka. To starcie wygrała 
ofiara, która zdołała wyrwać się z dzioba 
napastnika i uciec. Tyle szczęścia nie miało 
sporo ptaków, w tym maskonurów, po 
których nie raz i nie dwa spotykaliśmy po 
drodze jedynie dzioby, skrzydła i szczątki 
szkieletów. Wcześniej zastanawiało nas, 

co może polować na tamte ptaki, prze-
konaliśmy się, że to właśnie wydrzyki.

Jednak Szetlandy to nie tylko łatwe 
do obserwacji ptactwo, ale też boga-
te życie wodnych ssaków. Jadąc na te 
wakacje, szykowaliśmy się na ogląda-
nie fok, morświnów, orek, wielorybów, 
które często podpływają bardzo blisko 
brzegów i nawet nie trzeba uganiać się 
za nimi łodziami po otwartym morzu. 
No cóż, wielorybów nie spotkaliśmy, 

Widoki po horyzont
Szetlandy są niewielkie. Miejscowi 

mówili nam, że największa odległość 
ze środka lądu w prostej linii do wybrze-
ża wynosi około pięciu mil (czyli około 
ośmiu kilometrów). Nie sprawdzaliśmy, 
ale faktycznie wszędzie jest blisko i zapach 
morza czuć w każdym zakątku. Poszar-
pana linia brzegowa i niewielkie odle-
głości między poszczególnymi wyspami 
sprawiały, że nigdy nie wiedzieliśmy, czy 
patrzymy na sąsiednią, czy na jakiś zakrę-
cony cypel tej, na której właśnie byliśmy.

Mavis Grind prawdopodobnie jest 
jedynym miejscem w Wielkiej Bryta-
nii, w którym można, stojąc na brzegu 
Atlantyku, przerzucić kamień nad lądem 
do wód Morza Północnego (lub na od-
wrót). Zatrzymaliśmy się przy tym wąskim 
skrawku lądu i Jacek, lubiący eksperymen-
tować, chciał własnoręcznie sprawdzić tę 
opowieść o rzucaniu kamieniem, jednak 
skończyło się na samym rzucie okiem.

Inna cecha szczególna Szetlandów 
to kompletny brak lasów, czy choćby 
zagajników. Niewielkie wzgórza i pagórki 

opanowane są przede wszystkim przez 
torfowiska. Nieliczne drzewa moż-
na spotkać wyłącznie w najbliższym 
sąsiedztwie ludzkich siedzib, posadzone 
i pielęgnowane przez mieszkańców. Daje 
to poczucie przestrzeni i gdy tylko czło-
wiek znajdzie się w odpowiednim miejscu 
i do tego aura łaskawie zabierze z nieba 
chmury, to zobaczyć można odległe cyple, 
dalsze wysepki. A bliżej – bliżej w wielu 
miejscach przepiękne klify. W informa-
cji turystycznej, czy na oficjalnej stronie 
Szetlandów, znaleźć można kilkadziesiąt 
opisanych szlaków pieszych w prak-
tycznie każdym zakątku archipelagu.

Aby zanurzyć się w tych krajobrazach 
konieczne jest porządne, nieprzemakalne 
obuwie. Bez względu na to, czy pada, czy 
słońce i wiecznie wiejący wiatr osuszają 
ziemię, na nieoznakowanych szlakach 
ścieżki albo szybko znikają, albo jak 
reszta dokoła są niczym mocno nasiąk-
nięta gąbka. Momentami musieliśmy 
kluczyć, szukając suchszych kęp, bo woda 
potrafiła przelewać się przez cholewki 
wysokich traperków. Czasem pomagało 

w takich momentach odszukiwanie 
i kierowanie się ścieżkami wydeptanymi 
przez owce, ale czasem i one zawodziły.

Spotkania z naturą
Czyli to, co nas najbardziej ciągnęło 

na wyspy. Olbrzymie bogactwo świata 
fauny, z naszymi ukochanymi masko-
nurami na czele. Nieważne, czy metr od 
ścieżki na szczytach klifów Sumburgh 
Head na południu Mainland, rezerwatu 
Hermaness na Unst, wybrzeżach Yell, czy 
wysepki St. Ninian’s, na ziemi, na wodzie, 
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drodze, zresztą leżącej wysoko ponad brze-
giem, nie było gdzie bezpiecznie zostawić 
auta. Zjechaliśmy więc aż do wioski i z niej 
ruszyliśmy pieszo przez pola i pastwiska.

Ledwie postawiliśmy pierwsze kroki 
na piasku, a część fok rzuciła się do 
ucieczki do wody. Ale nie odpłynęły, tylko 
zaczęły krążyć wzdłuż brzegu, uważnie 
nas obserwując. Pozostałe nadal spały 
lub leniwie zerkały na intruzów, czyli nas.

Na Szetlandach legalne jest strzelanie 
do fok, które zamiast polować, plądrują 

hodowle ryb. Do tego są one przysmakiem 
orek, zdarza się więc, że jakieś focze 
dziecko zostanie osierocone. Zresztą 
osierocenie spotyka także liczne na wy-
spach wydry, a i ptactwo potrafi wpaść 
w tarapaty. Są tu jednak ludzie, którzy 
chętnie pomagają. W niewielkiej miejsco-
wości Hillswick na Mainland znajduje się 
Wildlife sanctuary, pod którym wylądo-
waliśmy przez zupełny przypadek. 
Sympatyczni Pete i jego żona Jan od wielu 
lat prowadzą przytułek dla potrzebujących 

zwierząt i ratują je od niechybnej śmierci. 
W specjalnych klatkach dorastają 
i dochodzą do siebie wydry, a w basenie 
bezpiecznie rosną foczki. Pete chętnie 
wpuścił nas do ogrodu i pokazał dwa focze 
dwumiesięczne berbecie, które trafiły do 
azylu jako jedno i dwudniowe oseski. Przy 
okazji dowiedzieliśmy się, że foki lubią 
muzykę i Jacka koncert gitarowy 
na nabrzeżu pod murami sanktuarium 
poprzedniego wieczoru był prawdziwą 
gratką dla maluchów.

a orki bawiły się z nami w chowane-
go. Bardzo skutecznie zresztą, bo nie 
udało nam się zobaczyć ani jednej, mimo 
że kilkukrotnie pojawiały się u wybrzeży, 
nawet w miejscach, w których byliśmy. 
Tyle tylko, że nie w tym samym czasie. 
Na przykład my przeżywaliśmy spotkanie 
z polującym wydrzykiem na Unst, a w tym 
samym momencie stadko czarno-białych 
drapieżców zawitało pod mury Lerwick.

Za to niemal na porządku dziennym 
są na Szetlandach spotkania z fokami. 

Wystarczy odrobina spostrzegawczości, by 
wypatrzeć wychylające się na powierzchnię 
wody ciemne głowy. Ale pełnię szczęścia 
można osiągnąć, gdy spotkanie jest bliższe, 
a foki wylegują się na piasku plaży lub przy-
brzeżnych skałach. Wtedy wyraźnie widać 
różnorodność kolorów futer, centek, roz-
miarów zwierzaków. W wodzie wszystkie 
foki wyglądają tak samo, ale na lądzie już 
nie. I chociaż z tymi sympatycznymi ssa-
kami spotykaliśmy się na wyspach często, 
to w pamięci pozostanie przede wszystkim 

pierwszy kontakt. Zajechaliśmy na plażę 
Scousburgh. Po drugiej stronie zatoki o tej 
samej nazwie widzieliśmy z oddali żółty 
pasek plaży Rerwick. A na nim gołym 
okiem dostrzegliśmy ciemne, obłe kształty. 
Tu się początkowo lekko posprzeczaliśmy – 
ja twierdziłam, że to wylegujące się foki, 
Jacek, że to tylko głazy. Nie pozostało nam 
więc nic innego, niż wsiąść ponownie do sa-
mochodu i przejechać na drugą stronę, żeby 
z bliska stwierdzić, kto miał rację. Na pla-
żę musieliśmy dotrzeć naokoło, bo przy 
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