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Роњење на дах

▪ Роњење на дах је спортска активност у којој ронилац, ронећи са једним 
удахом, остварује резултат у дужини, дубини или времену. Роњење на 
дах је природно (физиолошко) роњење, за разлику од SCUBA (self 
countained breathing aparatus) роњења, па самим тим представља 
много старији вид роњења. У роњењу на дах, ронилац рони у 
физиолошким оквирима и лимитима организма, искључиво се 
ослањајући на сопствене механизме адаптације.

▪ Основни проблем у роњењу на дах представља: хипоксија (трошење 
кисеоника током држања даха) и хиперкапнија (накупљање 
угљендиоксида током apnee). Посебним програмима тренинга 
стимулишу се различити физиолошки потенцијали у роњењу на дах. 
Тренингом се утиче на повећање толеранције трошења кисеоника, 
толеранцију повећаног CO2, релаксацију тела и ума, повећање 
капацитета и квалитета дисања.



Роњење на дах

▪ Рефлекс роњења је урођен образац реакције организма, који се 
активира при зарону у стању апнее. Као последица активације 
рефлекса роњења јавља се: брадикардија (успорење рада срца), 
периферна вазоконстрикција (скупљање крвних судова у рукама и 
ногама), контракција слезине (скупљање слезине). Физиолошки значај 
ових промена у организму подразумева смањење потрошње 
кисеоника, тј. уштеду O2 за функционисање виталних органа.

▪ У роњењу на дах (apnea, freediving) – обујемо пераја (стерео или моно), 
ставимо маску (евентуално обучемо танко лагано одело ако идемо 
дубље) – дубоко удахнемо и ЗАРОНИМО! У тренутку када склизнемо 
испод површине улазимо у други свет – свет мира, тишине, 
опуштености, и крећемо да упознајемо живот са оне стране површине. 
Једини Је проблем што не дишемо (држимо дах). Свако се запита како 
можемо 2 минута да држимо дах и при том још да смо опуштени и да 
уживамо у ронењу на дах? 



Роњење на дах

▪ Истраживања кажу да просечан човек са мало тренинга има 
кисеоника у себи довољно за око 3минута држања даха у 
мировању. Тајна је у тренингу.... Шта се тренира? Тренинг се 
састоји од аеробних и анаеробних тренинга као основа, затим –
техника дисања (како би узели што више ваздуха), техника 
релаксације и менталног тренинга (како би се што боље опустили 
и сманили потрошњу кисеоника) и специјалних тренинга у апнеи 
(држање даха).
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▪ Но, шта је потребно да зна једна просечна особа која пожели мало да 
зарони?

▪ Надражај на удах – прво питање је колико дуго смемо да не дишемо 
(држимо дах)? После два три дубока удаха (не више!!!), када заронимо 
и држимо дах наше тело полако троши кисеоник, али се истовемено 
накупља угљен диоксид. CO2 стимулише наш центар у мозгу на удах и 
ми осетимо надражај на удах (глад за ваздухом) који на натера да 
изронимо и удахнемо. У том тренутку у нашем телу има још пуно 
кисеоника, и када ми тај осећај за кратко игнорисали и продужили 
апнеу (држање даха, тј. Зарон) још 10-15 секунди (утренирани рониоци 
пуно више!) ништа се страшно не би десило. Све у свему кисеоника 
имамо довољно, а потреба за ваздухом се јавља прилично рано и тера 
нас да изронимо.
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▪ Опрема – основна опрема за роњење на дах су маска, пераја и 
дисалица.

▪ -Маска – маску користимо да гледамо испод површине, што је 
могуће захваљујући компликованим законима физике (који 
заиста функционишу у пракси). Маску је као прво потребно 
изнутра заштити од магљења, које нам може загорчати роњење –
ко воли да вози у магли?! Најједноставнији начин (и најружнији) 
је да пре зарона суву маску намажемо пљувачком по унутрашњој 
страни стакла, оставимо да се осуши и исперемо. Иначе маске за 
роњење на дах су лоw волуме (малог волумена) због уштеде 
ваздуха. Током зарона потребно је дунути мало ваздуха у маску 
да се не би прилепила за лице, тако да, што је мањи волумен 
маске мање ваздуха треба да дунемо у маску.
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▪ -Пераја – пераја за роњење на дах треба да су средње тврдине 
плоча (прилагођено снази мишића ногу – што јачи мишићи и 
плоча треба да је тврђа, због бољег потиска). Пераја за роњење 
на дах су ДУГАЧКА, и сигурно ће вас свако на плажи приметити! 
Разлог за ово, није претходно поменути егзибиционизам код 
осталих купача, већ економичност пливања, тј што мања 
потрошња кисеоника код пливања под водом.

▪ -Дисалица – дисалица нам служи за дисање на површини и она 
треба да је једноставна, не превише дугачка (опет због неке 
физике).
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▪ Такође, некада, када ронимо дубље, хладнија је вода или када 
ронимо дуже времена, потребно је обући ронилачко одело (због 
потхлађивања у води). Одело за роњење на дах треба да је из два 
дела, без рајсвешлуса, најбоље да је споља глатко (ту има 
изузетка у подводном риболову) дебљина од 3мм и 5мм (зависи 
да ли ронимо у хладном или топлом). Такође, почетна варијанта 
одела за лето може бити и схортy – једноделно одело кратких 
рукава и ногавица, носе обично возачи скутера и сурфери. Веома 
важно је да када носимо одело, не смемо заборавити појас са 
теговима, који компензује пловност одела. Тегова не смемо 
ставити пуно, а обавезно је да смо на површини и неколико 
метара испод површине пловни, тј да када се опустимо израњамо 
на површину.
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▪ Техника – правилна техника је основ доброг роњења на дах.

▪ -Правилно дисање – омогућава да се на најбољи начин 
припремимо за зарон. Базира се на јога пранаyама дисању.

▪ -Правилан зарон – правилна техника зарона омогућава да тихо 
склизнемо испод површине трошећи што мање енергије. 
Правилан зарон треба да је елегантан, без лупања перајима по 
површини, и пуно воде око нас!

▪ -Правилно пливање перајима – колико год да су добра пераја, 
уколико их не користимо правилно, слаба је корист од њих! 
Ништа лепше од дугих пераја, са којима у три замаха стигнемо до 
дна...



Роњење на дах

▪ -Изједначавање притиска – чим заронимо морамо запушити нос руком 
и дунути у нос. На тај начин удувавамо ваздух у уши и изједначавамо 
притисак (потпритисак се јавља због дубине и притиска који вода 
прави на ваздушне шупљине у нашем телу). Без овога нема роњења, тј 
већина је искусила бол у ушима при зарону. Уколико и поред овога бол 
при зарону постоји, морамо прекинути зарон и покушати поново. Ако 
бол у глави (синуси) или ушима не пролази роњење се мора прекинути 
и пробати следећег дана.

▪ На крају, најважније правило – никада не рони сам!!! Нађите другара 
(другарицу), роните заједно - један рони, други је на површини – само 
безбедно роњење је лепо роњење. Такође, за оне који желе више 
постоји и спорт подводни риболов, где се на све ово дода и пушка за 
подводни риболов и – трк по вечеру испод површине.
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▪ Утапање

▪ Утапање (утопљење, удављење) означава продор течности у дисајне 
путеве и асфиксију (гушење). Може настати као задесно (непливачи, 
пливачи због замора, грчева, панике, алкохола, инфаркта, можданог 
крварења, повреде кичме и главе при скоковима у воду), затим 
самоубилачко (обично је комбиновано са тровањем или устрељивањем 
над водом) и убилачко (најчешће као чедоморство).

▪ Имерзиона фаза

▪ Настаје када грлени поклпопац доспе испод површине површине 
течности. Уместо ваздуха у дисајне путеве улази течност, рефлексно се 
затвара ларинкс (ларингоспазам) и нагло престаје улазак течности у 
дисајне путеве. Унесрећени убрзано гута велике колличине течности 
која одлази у желудац, настаје дистензија (ширење) желуца и 
потискивање дијафрагме, плућа и срца према врату.



Роњење на дах

▪ Суфокациона фазаж

▪ Почиње губљењем свести, попуштањем ларингоспазма и продора течности у 
плућа. Удахнута течност се у дисајним путевима меша са присутним ваздухом 
и слузи стварајући пену која онемогућава размену кисеоника и угљен-
диоксида у алвеолама. Сваки удах продубљује асфиксију, дисање ускоро 
престаје, али срце још ради. Срчани застој настаје 3-5 минута током 
суфокационе фазе.

▪ Како реаговати

▪ Извлачење утопљеника обављају особе које су добри пливачи и/или особе са 
приручним средствима (даска, гумене лопте, појасеви за спасавање и др.). 
Дављенику треба прићи са леђа пошто се уплашена и узбуђена особа 
рефлексно хвата за спасиоца па се може десити да овај не може пливати те 
могу обојица настрадати. Посебно треба бити опрезан ако је у питању снажна 
особа, и тада је најбоље сачекати да се умори па му тек онда прићи. Дављеник 
се извлачи тако што се хвата за косу, испод врата или пазуха, а при том се води 
рачуна да му глава буде изнад површине воде.
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▪ Оцени се да ли је унесрећени жив палпацијом пулса артерија врата или 
бутине и да ли дише (покрети грудног коша). Ако је унесрећени жив, брзо се 
уклоне страни предмети из уста и ждрела (протезе, муљ, трава и др.), особа се 
поставља у нагнути положај главом надоле и у бочни положај (унесрећени је 
вероватно у коми и може да аспирира воду која излази из желуца).

▪ Ако срце не ради и нема спонтаног дисања, унесрећени се окреће на стомак, 
реаниматор га обухвата с леђа и рукама испод абдомена, подиже 
абдоминални део и вода из желуца нагло излази.

▪ Не треба чекати да и последња кап воде изађе, већ унесрећеног окренути на 
леђа и почети кардиопулмоналну реанимацију. Вештачко дисање спроводи се 
удувавањем издахнутог ваздуха реаниматора методом уста на уста или уста 
на нос. Усне болесника се очисте од страног садржаја, преко њих се поставља 
марамица или нешто слично. Реаниматор се налази са стране болесника, једну 
руку подвуче испод врата (и нешто ниже), подиже врат болесника да глава 
спонтано пада ниже и назад теменом према леђима. 
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▪ Палцем и кажипрстом друге руке затвори ноздрве, дланом исте руке притиска 
чело и гура главу што више доле и назад да брада заузме највиши положај. 
Дубоко удахне, прислони уста на уста болеснику и удувава ваздух пазећи да је 
обухватом својих усана покрио обим усана болесника, јер се тако избегава 
губитак ваздуха. Затим реаниматор ослобађа уста болесника да омогући да 
удувани ваздух спонтано изађе. Првих десетак удувавања изведе се брзо и 
узастопно а затим се удувавање настави равномерно у ритму нормалног 
дисања (12-14 у минути). Провера успешности удувавања се оцењује појавом 
синхроних покрета грудног коша.

▪ Оцени се да ли је унесрећени жив палпацијом пулса артерија врата или 
бутине и да ли дише (покрети грудног коша). Ако је унесрећени жив, брзо се 
уклоне страни предмети из уста и ждрела (протезе, муљ, трава и др.), особа се 
поставља у нагнути положај главом надоле и у бочни положај (унесрећени је 
вероватно у коми и може да аспирира воду која излази из желуца).

▪ Ако срце не ради и нема спонтаног дисања, унесрећени се окреће на стомак, 
реаниматор га обухвата с леђа и рукама испод абдомена, подиже 
абдоминални део и вода из желуца нагло излази.
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▪ Не треба чекати да и последња кап воде изађе, већ унесрећеног окренути на 
леђа и почети кардиопулмоналну реанимацију. Вештачко дисање спроводи се 
удувавањем издахнутог ваздуха реаниматора методом уста на уста или уста 
на нос. Усне болесника се очисте од страног садржаја, преко њих се поставља 
марамица или нешто слично. Реаниматор се налази са стране болесника, једну 
руку подвуче испод врата (и нешто ниже), подиже врат болесника да глава 
спонтано пада ниже и назад теменом према леђима. Палцем и кажипрстом 
друге руке затвори ноздрве, дланом исте руке притиска чело и гура главу што 
више доле и назад да брада заузме највиши положај. Дубоко удахне, прислони 
уста на уста болеснику и удувава ваздух пазећи да је обухватом својих усана 
покрио обим усана болесника, јер се тако избегава губитак ваздуха. Затим 
реаниматор ослобађа уста болесника да омогући да удувани ваздух спонтано 
изађе. Првих десетак удувавања изведе се брзо и узастопно а затим се 
удувавање настави равномерно у ритму нормалног дисања (12-14 у минути). 
Провера успешности удувавања се оцењује појавом синхроних покрета 
грудног коша.



Роњење на дах

▪ Спољну масажу срца треба започети одмах чим престане или јако ослаби рад 
срца. То се може установити по томе, што се не може напипати пулс на 
артеријама врата, руке или ноге, а повређеном су проширене зенице и 
поприми мртвачки изглед. Изводи се равномерним и снажним притиском у 
пределу споја горње две трећине и доње трећине стернума (грудне кости). 
Потискивање стернума према кичми 3,5-5 цм преноси се на срце. Особа која 
помаже реаниматору подигне болесникове ноге да се што више крви 
премести према срцу и мозгу. Око 2 цм изнад краја грудне кости постави се 
корен длана једне руке и преко њега корен друге руке. Руке су испружене у 
лактовима а рамена се налазе изнад грудне кости, јер се тако тежина тела 
реаниматора преноси на његове руке, да би компресија срца била ефикаснија. 
Прсти положене руке не додирују грудни кош. Руке се не одвајају од предела 
грудне кости при наредним компресијама. Ритам компресија износи 80-100 у 
минути, а после сваке пете компресије обавља се једно удувавање ваздуха и у 
том тренутку се компресија не изводи. Ако реанимацију изводе две особе, уз 
исти ритам компресија срца обављају се два узастпона удувавања на сваких 15 
компресија. Провера успеђности обавља се после једног минута реанимације.



Роњење на дах

▪ Знаци успешности реанимације: палпира се пулс на артеријама 
врата или ноге, зенице нису максимално дилатиране 
(проширене), поправља се боја коже, јавља се мишићни тонус, 
грудни кош се спонтано и ритмично покреће.

▪ Ако је реанимација успешна, болесника поставити у кома положај 
(на бок), осушити и утоплити и уз пратњу транспортовати у 
болницу.
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