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Ронилачка опрема

▪ Савремена опрема за рекреативно роњење се састоји од ронилачког одела, 
маске, пераја, компензатора пловности, тегова, боце са компримованим 
ваздухом и двостепеног регулатора притиска. Поред ових делова опреме, 
ронилац може имати и многе друге, као што су компјутер, рукавице, 
капуљача, нож, светиљка, компас, спул и камера, али они нису неопходни у 
свим условима. Ронилачка опрема се мора правилно одржавати и редовно 
сервисирати у складу са упутствима произвођача.

▪ Ронилачко одело штити рониоца од губитка температуре и повреда. По 
конструкцији може бити мокро или суво.

▪ Мокра одела се израђују од неопрена различитих дебљина, у зависности од 
температуре воде за коју су намењена. Користе се за температуре изнад око 
4ºC. Одржавају телесну температуру помоћу танког слоја воде који се ствара 
између одела и тела рониоца. Савремено мокро ронилачко одело је 1952. 
развио Хју Бреднер са Универзитета Калифорније Беркли.
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▪ Сува одела су водонепропусна и користе се у хладнијим водама, 
већином за температуре ниже од 15ºC или за дуже зароне на вишим 
температурама. Углавном се састоје од два слоја: мембране, која 
спречава продор воде и термичке изолације. Као и мокра одела, сува 
одела пружају пасивну термичку заштиту и заштиту од повреда. Суво 
одело може имати интегрисане чизме и обично долази у комплету са 
рукавицама.

▪ Маска за роњење омогућава рониоцу гледање под водом, са 
релативно малим деформацијама вида услед преламања светлости 
између водене и вадушне средине. Састоји од визира од каљног стакла 
и образине од меке силиконске гуме, која омогућава херметичко 
приањање за лице рониоца. По конструкцији може бити полумаска 
(енгл. half mask) или пуна маска (енгл. full-face mask), која покрива цело 
лице. 
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▪ Полумаска покрива очи и нос и рекреативни рониоци је најчешће 
користе због приступачне цене. Пуна маска има интегрисани 
регулатор и користи се у ситуацијама када полумаска није подесна, као 
рецимо у хладним водама, загађеним водама или у водама у којима 
има отровних организама као што су медузе или поједине алге. Може 
поседовати и електронски уређај за говорну комуникацију. Пуна маска 
је део стандардне опреме техничких ронилаца.

▪ Пераја дају роницу потисак потребан за кретање кроз воду. Савремена 
пераја су сложене конструкције и представљају комбинацију више 
елемената од пластике и гуме, што им истовремено даје чврстину и 
флексибилност. По намени, пераја могу бити тренажна или радна. 
Тренажна пераја се навлаче на босу ногу, док радна имају отворену 
пету и носе се преко ронилачих чизама.
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▪ Ронилачка боца се састоји од металног цилиндра у који се смешта ваздух под 
притиском и вентилске групе која може имати један или два прикључка за 
регулатор. Боце могу бити различитих запремина, а најчешће су од 9, 12 и 15 
литара. Боца може бити од челика, алуминијума или од карбон-композитног 
материјала. Максимални притисак у алуминијумским и челичним боцама 
може бити око 200 бара. У рекреативном роњењу се најчешће користе челичне 
боце. Разлози су приступачна цена и негативна пловност челичне боце. Боцу 
је неопходно атестирати сваких пет година.

▪ Компензатор пловности или BCD (енгл. Buoyancy control device) је уређај који 
заједно са теговима служи за регулисање пловности рониоца. Састоји се од 
прслука са мехом који се током зарона према потреби може надувавати или 
издувавати. Уз помоћ компензатора пловности, ронилац може подесити 
позитивну пловност, када његово тело тежи да исплива, неутралну, када 
лебди на константној дубини, или негативну, када његово тело тежи да тоне. 
Поред тога, компензатор пловности поседује и џепове и прстенове за смештај 
и качење различите опреме, као што су светиљке, камере и слично.
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▪ Тегови могу бити тврди, од ливеног олова, или меки од оловне сачме у 
водопропусним јастучићима. Могу се носити на посебном појасу, или 
могу бити интегрисани у компензатору пловности. Појас за тегове или 
компензатор пловности морају бити такве конструкције да омогућавају 
брзо одбацивање тегова у случају опасности.

▪ Хидростатски регулатор је уређај који омогућава рониоцу удисање 
ваздуха из боце високог притиска на захтев. То значи да ваздух из 
регулатора излази само када ронилац удише.

▪ Савремени регулатори су двостепени. Први степен смањује притисак 
из боце са око двеста или триста бара, у зависности од боце, на око 
десет бара. Према врсти вентила којим се први степен повезује на 
вентилску групу боце, могу бити ДИН или интернационал. Према 
конструкцији, регулатори првог степена могу бити клипни или 
мембрански.
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▪ На првом степену регулатора се налази и конзола са манометром који 
показује притисак у боци. Поред манометра ту могу бити и разни други 
инструменти, као што су дубиномер, компас или ронилачки компјутер.

▪ Други степен регулатора смањује притисак са десет на два или три бара. 
Може бити небалансиран и балансиран. Небалансирани регулатори су 
издржљивији и једноставнији, док балансирани дају боље перформансе, па 
на њихову функционалност не утиче промена притиска околине, као ни 
смањење притиска у боци.

▪ Рекреативни рониоци најчешће користе двоструки, примарни и секундарни 
регулатор другог степена. Овај систем се још назива и октопус. Други 
регулатор служи као резерва у случају отказивања главног или у случају да 
неко од ронилаца остане без ваздуха. Регулатор се мора редовно атестирати 
и одржавати у складу са упуствима произвођача.

▪ Савремени систем регулатора отвореног циклуса са вентилом са доставом 
ваздуха на захтев, развили су у зиму 1942. / 1943. Жак Кусто и инжењер Емил 
Гањан.



Роњење на површини и испод површине 
воде

▪ Најопштија подела роњења изгледа овако:
▪ Snorkeling
▪ Skin diving
▪ Free diving
▪ SCUBA diving

▪ Snorkeling је најпопуларнија врста роњења. То је уствари роњење 
на дах и укључује коришћење пераја, маске, црева за ваздух, а 
може се користити и прслук за плутање. Овакво роњење 
подразумева пливање на површини са зароњеном главом како би 
се видео подводни свет. Рониоци не зарањају целим телом.



Роњење на површини и испод површине 
воде

▪ Skin diving је у суштини исто што и snorkeling, само што рониоци 
зарањају целим телом када угледају нешто што им пробуди пажњу и 
што желе да виде изблиза. Користи се иста опрема, маска, пераја и 
црево.

▪ Free diving је најновији тренд у роњењу. Многи људи га мешају са 
сноркелинг роњењем, што је погрешно. Фрее дивинг је такмичарска 
дисциплина. Рониоци користе тенике да удахну што више ваздуха, 
истовремено покушавајући да утроше што мање кисеоника испод воде. 
Роне вертикално на што веће дубине или хоризонтално што дуже 
време. Маске су много мање и више личе на наочаре за пливање. 
Пераја су дужа и понекад се користи једно велико пераје за обе ноге.

▪ SCUBA је акроним од Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, 
што у суштини значи коришћење апарата за дисање испод воде. 
Роњење које укључује канистере за кисеоник је SCUBA роњење.



Основне технике роњења

▪ Будући да највише људи примењује скин дивинг врсту роњења, 
навешемо неколико техника које ће вам помоћи да извучете максимум 
из свог ронилачког доживљаја.

▪ Дишите дубоко

▪ Некада су ронице учили да хипервентилирају пре роњења како би 
избацили CO2 из система. Ово се више не препоручује из разлога што 
хипервентилирање може избацити превише CO2. Када задржимо дах и 
осетимо потребу да дишемо, то у већини случајева није због 
недостатка кисеоника већ због вишка CO2.

▪ Дакле, превелико смањење нивоа CO2 у телу може проузроковати да 
нам тело не да упозорење да морамо да дишемо, узрокујуćи дављење 
рониоца. Уместо тога, дишите дубоко, скроз до дна стомака, два или 
три пута. Затим испуните своја плуćа скроз на четвртом удаху 
непосредно пре зарањања.
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▪ Нека ваша тежина ради за вас

▪ Када сте удахнули и заронили, веома је важно да користите што 
мање енергије могуће. Енергија = кисеоник, а то ће утицати на 
ваше време испод воде.

▪ Уместо да пливате на доле, нека вас сопствена тежина вуче на 
доле. Лежите мирно на површини, а онда се нагните у куковима 
под углом од 90° и нека вам торзо буде у вертикали са морским 
дном и подигните ноге на горе, ка ваздуху.

▪ Онда само допустите тежини свог тела да вас вуче на доле, 
крените да користите пераја тек када је цело тело потопљено, тј. 
када приметите да се ваш спуст успорио или престао.
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▪ Померајте се лагано

▪ Као што смо рекли, енергија троши кисеоник. Зато пливајте 
лагано, нека ваше тело буде максимално аеродинамично и 
опуштено. Што опуштенији будете - то ћете дуже остати испод 
воде.

▪ Прсно пливање је најбољи начин за кретање испод воде, ако не 
користите пераја. Када померате руке на крају замаха и опет 
испред себе, покушајте да руке држите што ближе телу како не 
би стварали отпор и успоравали се.



Основне технике роњења

▪ Пазите на упозорења свог тела

▪ Већина људи може да плива под водом око тридесет секунди до 
минут, пре него што морају да се врате на површину. Уз тренинг и 
правилне технике, можете значајно продужити то време. Али пазите на 
знаке да вашем телу недостаје кисеоник. Најјаснији знак су грчеви у 
пределу дијафрагме.

▪ Када их добијете, то је знак да треба размислити о враćању на 
површину. Покушајте да научите да направите разлику између првих 
неколико конвулзија, које служе само као иницијално упозорење, и 
оних касније које треба узети за озбиљно. То ћете најлакше научити у 
плитком базену, лежеćи потрбушке, са неким ко стоји поред у случају 
да вам је потребна помоć уколико се префорсирате.
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