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Foto DP in DRM Open
Piran
DRM Ljubljana  
KONTAKT:  Jure Gasparič
 041 677 615
 drm-open@drm-drustvo.si
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DPA pH Ljubljana  
KONTAKT:  Peter Grosman
 041 792 984
 uwh.slo@gmail.com
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Vsi na Barkolano
Tržaški zaliv
PLK Koper 
KONTAKT:  Boris Vuga
 041 339 107
 boris@klub-plk-koper.si
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Zaključek potapljaške sezone
Koper
PLK Koper 
KONTAKT:  Katja Ražman
 040 457 040
 katja@klub-plk-koper.si

Projekcija podvodnih fotografij
Murska Sobota
PD Murska Sobota 
KONTAKT:  Matjaž Grilec
 041 623 247
 matjaz.grilec@amis.net

DRM OnLine - začetek natečaja
Ljubljana
DRM Ljubljana 
KONTAKT:  Jure Gasparič
 041 677 615
 drm-online@drm-drustvo.si
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31

Obveščamo vas, da je Slovenska potapljaška 
zveza z DAN podpisala partnersko pogodbo 
iz naslova katere bo DAN članarina za člane 
SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko 
ustrezne povezave na spletni strani Sloven-
ske potapljaške zveze bo SPZ od DAN dobil 
dobropis v višini 8% plačane DAN članarine, 
kar bomo naprej prenesli uporabniku – članu 
SPZ.
Povezavo najdete na DAN reklamni slikici na 
vstopni strani www.spz.si čisto spodaj ali v 
levem meniju izberete “Prijava članov”, kjer 
so pod slikico objavljena tudi kratka navodila. 

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ
NAvODilA
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za reg-
istracijo. Če vam ponujeni jezik pogovora ne ustreza, si 
v kotu desno zgoraj lahko izberete med ENG, ITA, DEU, 
FRA, ESP, HOL.

a) če še niste član (nimate še nobenega DAN certifikata ali 
DAN zavarovanja), vnesite svoje osebne podatke. Pri agen-
ciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, PADI, SSI, SPZ, ...), če 
ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Sloveni-
ja (zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licen-
ciranja). Vpišite svoj e-mail naslov, na katerega boste 
prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena gesla) 
in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali za-
varovalno polico. 

b) če ste že član, vpišite svojo DAN številko (prepišite jo 
iz DAN izkaznice ali DAN zavarovanja) in vnesite geslo. 
Nato najprej preglejte vaše osebne podatke in naslove, 
če so pravilni in posodobljeni. Če ste pozabili geslo, iz-
berite opcijo Pozabljeno geslo, kjer vam avtomat pošlje 
novo geslo na e-naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji 
(v kolikor med letom spremenite elektronski naslov to 
popravite tudi pri DAN podatkih, tudi poštni naslov 
naj bo pravi, saj boste prejeli na dom vašo zavarovalno 
polico). Če na pozabljeno geslo niste dobili e-maila, je 
očitno naveden neveljaven e-mail ali pa ga sploh še ni! 
V tem primeru pišite na mail@daneurope.org prošnjo, 
naj vam oni vpišejo pravi e-mail na vaš že obstoječi DAN 
ID#. Predstavite se s svojim DAN ID#, pripadajočim im-
enom in priimkom in rojstnim datumom.

SEPTEMBER SEPTEMBER

NOvEMBER
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UVODNIK
Sopotapljači in prijatelji

Potapljanje je na nek način zelo indivi-
dualna dejavnost. Vsak si nadene svo-
jo potapljaško opremo, sam si izprazni 
kompenzator plovnosti in se potopi 
pod vodo. Po drugi strani pa se niko-
li ne potapljamo sami. Potapljači smo 
pod vodo drug od drugega življenjsko 
odvisni. Z razvojem potapljanja so se 
ob organiziranosti preko klubov uve-
ljavili še potapljaški centri, predvsem 
v krajih z dobro razvitim potapljaškim 
turizmom. Potapljaški centri nas v tu-
jih krajih popeljejo na lepe potope, po 
potrebi zagotovijo potapljaško opre-
mo, pri tem poskrbijo za varnost; vse to 

po možnosti za čim ugodnejšo ceno. Od osebja pričakujemo predvsem 
profesionalen odnos, po potopu pa se poslovimo in odpravimo naprej, v 
spominih ostanejo predvsem podvodne lepote. Čeprav se takoj po poto-
pu vzpostavi vzajemna skrb drug do drugega, potapljače iz potapljaških 
centrov vseeno dojemamo bolj kot nekoga, ki nas pelje in vodi pod vodo, 
manj pa kot sopotapljača v klasičnem smislu besede. Sopotapljači so pri-
jatelji, s katerimi smo prišli v njihov center. 
Organiziranost preko klubov je manj profesionalna, vsak po svojih mo-
čeh in zmožnostih prispeva k skupnemu cilju. To nas tesneje poveže in 
tako se med seboj bolje spoznamo.  Prijateljstva, sklenjena ob potaplja-
nju, ne živijo le pod vodo. Nasprotno, druženje v svetu tišine se potem 
veliko dlje časa nadaljuje izven vode in ta kolektivni duh med potapljači 
prerase v res tesna prijateljstva. Zato se potapljači med seboj običajno 
tikamo in toliko bolj skrbimo drug za drugega. Prav zaradi tega nas zelo 
pretresejo morebitne izgube med potapljači. Sploh takrat, ko so nepriča-
kovane in ko gre za nekoga, ki se je na mnogih področjih razdajal za našo 
stvar, ki prijateljev ni vodil le kot formalno izvoljeni predsednik, temveč je 
večino svojega prostega časa, znanja in energije namenjal razvoju pota-
pljanja, doma in širše, ter je pod vodo šel tudi reševat.
Silvo, bil si sopotapljač v pravem pomenu besede. Prijatelj, ki te bomo s 
hvaležnostjo ohranili v trajnem in lepem spominu.

dr. Mitja Slavinec
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Poletje je čas, ko se vsi 
množično potapljamo, je 
pa tudi čas neviht in strel. 
Običajno se v nevihti ne 
odpravimo na potop, lah-
ko se pa zgodi, da nas slabo 
vreme s strelami preseneti 
v plovilu ali pa celo, ko smo 
zaključili potop, se dvigni-
li na površino in ugotovili, 
da okrog nas sekajo strele.

Tekst: igor Urh • Foto: Splet

PotaPljanje v nevihti

Strela naj bi redko kdaj udarila 
v morje saj se vodna površina 
ne segreje dovolj, da bi nastalo 
dovolj pozitivnega naboja, ki je 
potreben za nastanek strele. To 
je potrdila tudi NASA (National 
Aeronautics and Space Admini-
stration) s satelitskimi posnetki 
neviht nad oceani. Za strelo, je na 
kratko povedano, potreben velik 
negativen naboj v oblaku, ki ga 
privlači pozitivno nabita zemlja 
(oz. manj negativnih nabojev na 
zemlji) ali voda. V oblaku pride 
do ločevanja med pozitivnimi in 
negativnimi delci na spodnjem 
delu oblaka. Najbolj verjetni vzrok 
za ločevanje nabojev v oblaku je, 
da se vodne kapljice v oblaku ne-
gativno nabijejo in padejo proti 
dnu oblaka zaradi večje teže od 
zraka, ki jih obdaja. Pozitivni ioni, 
ki so pri tem nastali pa v oblaku s 
toplim zrakom potujejo navzgor. 
Večji kot je delež ločenih nabojev, 
večji je naboj posameznih delov 
oblaka tako, da zaradi električnih 
sil nastopi ionizacija zračnih mole-

kul in se s tem še poveča električni 
naboj. 
Nastalo električno polje med 
oblakom in zemljo (ali oblakom in 
vodo ali pa oblakom in oblakom), 
pospeši elektrone iz oblaka, da 
lahko izbijajo elektrone iz molekul 
zraka in tako se ustvari plaz elek-
tronov, ki potujejo proti zemlji s 
šestino svetlobne hitrosti, za seboj 
pa puščajo sled ioniziranega zra-
ka. Tako nastane električni tok ja-
kosti do 30.000 amperov, ki zaradi 
velike termične energije pregreje 
zrak, ta se zato eksplozivno širi in 
ustvari udarni val, kar slišimo kot 
grmenje. Zvočni spekter groma 
je v intervalu od 0, 25 Hz do 500 
Hz. Ker se pri streli sprosti energija 
okoli 109 J, se ta energija pokaže 
tudi v moči groma. Tega ni možno 
slišati iz oddaljenosti več kot 25 
km od udara strele.
Močnejši grom in pogostejše stre-
le pomenijo, da se nevihta pribli-
žuje in se nevarnost za udar strele 
povečuje. Nevarnost strele lahko 
traja tudi do trideset minut po 
končani nevihti in zadnjem udaru 

strele. Strela 
vedno pride 
iz nevihtnega 
oblaka, ven-
dar pa so bili 
že primeri, ko 
je udarila 30 
km stran od 
n e v i h t n e g a 
oblaka.  

Priporočila, ki jih je posredovala 
NOAA (National Oceanic and At-
mospheric Administration) glede 
strele in vode so sledeča:
- pojdite iz vode, ki je močan 

prevodnik električnega toka,
- oddaljite se od plaže in zapu-

stite manjše čolne,
- če vas nevihta ujame v čolnu 

počepnite na sredino plovila 
in stran od kovinskih delov na 
čolnu,

- v nevihti ni varno plavanje, 
šnorklanje in avtonomno po-
tapljanje,

- strela lahko udari v vodo in lah-
ko naredi določeno pot pod 
vodo od mesta udara,

- ne zadržujte se v lužah ali 
manjših vodnih površinah.

V svetu so bili že smrtni primeri 
potapljačev zaradi udara strele, 
ko so se dvignili na površino in 
je strela udarila v njihove jeklen-
ke. Tudi pod vodo lahko pride do 
udara strele v potapljača, če se 
nahaja dovolj plitko in je blizu toč-
ke, kjer je strela udarila v vodo. Na 
večji razdalji, v globino ali pa na 
površini, od mesta udara strele pa 
se njen električni naboj v vodi po-
razgubi. Razdalja, na kateri bi bili v 
vodi od mesta udara strele že var-
ni, ni znana, saj vemo premalo o 
dogajanju, ko strela udari v vodo. 
Predvidevajo, da se električni tok 
v vodi hitro porazgubi in, da se širi 
bolj po površini kot pa v globino. 
Največja nevarnost za potapljača 

IZOBRAŽEVANJE

Potapljanje v nevihti
IZOBRAŽEVANJE
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Potapljanje v nevihti

IZOBRAŽEVANJE

predstavlja plavanje po površini 
in dvig na plovilo. 
Večletna statistika smrtnih pri-
merov zaradi udara strele v ZDA 
navaja podatek, da je okrog 10% 
žrtev zadela strela v vodi ali bli-
zu nje. Pri tem je strela udarila v 
žrtev ali pa v njeno neposredno 
bližino. Voda na splošno ne pri-
vlači strele, vendar pa zelo dobro 
prevaja električni tok, še posebno 
morska voda.
Strela običajno zadene višji 
objekt, kot je drevo, jambor ipd. 
pri čemer gre večina električnega 
toka skozi predmet, ki ga je strela 
zadela, manjši del pa lahko pre-
skoči na nižje predmete, tudi na 
človeka. Zaradi majhnega števila 
primerov, ko je strela neposre-
dno zadela človeka, preživi njen 
udar šest od sedmih ljudi, vendar 
imajo lahko težke in dolgotrajne 
poškodbe.
Po mednarodnih podatkih zaradi 
neposrednega udara strele umre 

kar 80 odstotkov prizadetih. Za-
radi preskoka električnega toka 
iz okolice in zemeljskih tokov je 
nevaren tudi stranski udar, pri ka-
terem umre 20 do 30 odstotkov 
poškodovancev, 75 odstotkov pa 
ima trajne posledice. 
Slovenija leži na območju, ki je 
med najbolj nevihtnimi v Evropi, 
in sicer od Slovenskega Primorja 
preko osrednje Slovenije, nato 
proti Savinjski dolini in Pohorju 
ter čez avstrijsko Koroško in Šta-
jersko. To je pas, v katerem je po 
opazovanjih okoli 50 nevihtnih 
dni na leto. Imamo dokaj dobre 
podatke glede udara strele v go-
rah, saj imamo morja premalo, da 
bi lahko govorili o nevarnostih 
zaradi udara strele med kopalci in 
potapljači. V slovenskih gorah je 
2,77 odstotka smrtnih primerov 
od udara strele.
Udar strele lahko prizadene kateri 
koli del človeškega telesa, vendar 
pa je običajni vzrok smrti motnja 

ritma delovanja srca in njegova 
zaustavitev. Zelo verjeten vzrok 
smrti je tudi, da električni tok pa-
ralizira center za dihanje v mož-
ganih in žrtev strele se zaduši, če 
ni v bližini nekoga, ki bi ji nudil 
umetno dihanje. Žrtev lahko nor-
malno prične dihati šele po nekaj 
urah. Druge posledice udara stre-
le so še ledvična odpoved in mo-
žganska krvavitev.
Da se izognemo nevarnosti zara-
di udara strele je zato najbolje, da 
zasledujemo vremensko napo-
ved in se v primeru možnosti ne-
viht ne odpravimo na potop oz. s 
plovilom na morje. Nevihta se na-
mreč lahko razvije že v nekaj mi-
nutah in njen radij za nevarnost 
lahko seže do12 km daleč. 
Med nevihto in vsaj 30 minut po 
njej se ne potapljamo! V prime-
ru, da vas nevihta preseneti med 
potapljanjem, ostanite nekaj me-
trov pod vodno površino, dokler 
vam to dopušča zaloga zraka.

Tudi letos so podvodne fo-
tografije članov Društva 
za podvodne dejavnosti 
Bled uspešno razstavljene 
ob krožni pešpoti na Blej-
skem otoku. 

Tekst: Marko Osojnik • Foto: DPD Bled

Življenje v Blejskem jezeru

Poletna razstava je nastala v so-
delovanju z Občino Bled, s Tu-
rizmom Bled, z Župnijo Bled in 
Zavarovalnico Triglav. Člani dru-
štva DPD Bled smo imeli kar ne-
kaj dela pri zbiranju dovoljenj, iz-
boru fotografij, iskanju pravilnih 
imen rib in rastlin, pri pripravi 

Som Silurus glanis Foto: Toni Štiherle

Ščuka Esox lucius Foto: Gorazd Konc

Krap luskinar Cyprinus carpio Foto: Franc Goltez

tiska in okvirjev ter ne nazadnje 
tudi pri sami postavitvi razstave.
Letošnja razstava prikazuje ži-
vljenje v Blejskem jezeru, kar je 
moč razbrati že iz naslova. Lju-
bitelji sveta tišine smo tokrat s 
podvodnimi fotografijami želeli 
predstaviti čimveč različnih in 
prepoznavnih vrst življenja ter 
naše aktivnosti pod vodno gladi-
no. Z razstavo smo opozorili tudi 
na to, da naše delo ne uničuje 
življenja v tem alpskem jezeru. 
Zavedamo se, da je tudi od nas 
odvisno, kakšna bo prihodnost 
jezera in življenja v njem. 
Vabljeni k ogledu.

IZOBRAŽEVANJE
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Pazljivost
IZOBRAŽEVANJE

Tako kot vsako drugo soboto smo 
se tudi tokrat odločili, da naredi-
mo enodnevni potapljaški izlet 
in se gremo potapljat nekam v 
bližino. Tokrat smo izbrali Umag 
in center Subacquatick, ki je po 
mojem mnenju eden izmed bolje, 
če ne kar najbolje organiziran 
center na Jadranu in mu gre vsa 
pohvala za odlično potapljaško 
izkušnjo. Po presenetljivo hitri 
poti iz Ljubljane do morja smo po 
prihodu v center hitro odpluli proti 
dvema lokacijama, in sicer Mine in 
Jurski park. Peljali smo se z njiho-
vo barko, ki brez težav gosti 12 
potapljačev, je odlično urejena in 
na praktično vse lokacije pripelje 
v zelo doglednem času. Lokaciji 
sta čudoviti in tudi vidljivost je bila 
presenetljiva, nekje 
med 10 in 15 metri, 
kar je za ta letni čas v 
tem delu Jadrana po-
polno presenečenje.
Podvodno življenje je sicer kla-
sika že videnega, pozitivno pa 
preseneča število različnih rakov. 
Od jastogov, ki ob približevanju 
potapljačeve svetilke zelo zveda-
vo pogledajo, kaj se dogaja pred 
njihovim skrivališčem, do klasičnih 
rakovic, ki jih je bilo prav tako ve-
liko. Seveda ne smemo pozabiti 
ugorjev, ki so sramežljivo gledali 
iz svojih skrivališč.
Po prvem potopu so nam na 
ladji postregli s kavo, čajem in 
z rogljički. Med pripravljanjem 
opreme za naslednji potop se je 
na gladini prikazala morska ku-
mara, ki se je nekako snela od dna. 
Hitro smo skočili pogledat, kaj se 

dogaja, in prav v tistem trenutku 
so ladjo zadeli valovi nekega dru-
gega čolna, ki je pred tem peljal 
mimo nas. In takrat se je zgodilo 
nekaj, kar bi se lahko končalo 
mnogo huje, kot se zahvaljujoč 
srečnemu naključju na koncu je. 
Zaradi valov se je polna jeklenka 
s pritrjenima kompenzatorjem 
plovnosti in regulatorjem na že 
odprtem ventilu snela z držala 
na sredini ladje, na katerega je 

bila pripeta z gumico. Z vso silo je 
treščila na tla z višine približno pol 
metra. Udarec je bil tako močan, 
da je regulator dobesedno utrgalo 
iz ventila in zrak je butnil iz jeklenke 
na vso moč. Sreča v nesreči je bila, 
da je popustil regulator in ne ventil 
jeklenke, saj bi v tem primeru lahko 
bile posledice mnogo hujše. 
Nauk te zgodbe je, da nikoli ne 
moremo biti dovolj previdni. 
Četudi naredimo vse prav, nesreča 
nikoli ne počiva. Zato vam pola-
gam na srce, spomnite se vašega 
začetnega potapljaškega tečaja in 
jeklenko odprite šele tik pred po-
topom, saj se lahko zadeva konča 
mnogo huje, kot se je v mojem 

primeru. Lahko pa vam po nesreči 
začne uhajati zrak in posledično 
ostanete brez zraka še preden 
greste na potop. NIKOLI, ampak 
res NIKOLI ne pustite jeklenke stati 
brez nadzora, kot se na primer to 
pogosto dogaja pred potopom, 
ko si sestavljate opremo.
Izkupiček tega dogodka je bil 
uničen regulator, uničen ventil 
jeklenke in pokvarjen drugi potop, 
saj je bil naval adrenalina tolikšen, 

da je vse ostalo zble-
delo.
Po opravljen dru-
gem potopu smo 
se odpravili počasi 

nazaj proti centru, od koder smo 
se kar malo v tišini odpravili proti 
domu.
Vsak takšen dogodek nas spomni, 
da se ukvarjamo s športom, ki je 
lahko v določenih trenutkih neva-
ren, in zato moramo biti mi tisti, ki 
poskrbimo za svojo varnost. Prav 
tako pa nas spomni, da so stvari, 
ki smo se jih naučili na tečajih, po-
membne in jih nikakor ne smemo 
jemati za nekaj samoumevnega. 
Meni kot inštruktorju je pripetljaj 
dal misliti, da poudarjanja varnosti 
in pravilnih postopkov nikoli ni 
dovolj.
Sedaj pa novim dogodivščinam 
naproti in se vidimo pod vodo.

Se kdaj spomnite besed 
inštruktorja, ki vas je po-
peljal v podvodni svet? 
Četudi se jih ne, nas vča-
sih potapljaške okoliščine 
opozorijo na malenkosti, 
ki jih zelo radi pozabimo. 

Tekst: Blaž Mihev • Foto: Blaž Mihev

PAZLJIVOST JE MATI MODROSTI!

“Nauk te zgodbe je, da nikoli ne 
moremo biti dovolj previdni”
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DZIESIĘĆ OSIEMDZIESIĄT

Da se nama znanje ne bi predol-
go neuporabljeno kotalilo po 
glavah, smo se odločili za prvi 
še prost razpisani termin in se 
v četrtek, 26. julija, v zgodnjih 
popoldanskih urah z vlakom 
odpravili proti Varšavi. Matko se 
je odločil, da se bo za naju raje 
tresel doma, zato se je z nama 
odpravil samo Oskar … k sreči, 
saj sva se precej namučila že s 
pomirjanjem njega samega. 
Do Dunaja je bila vožnja z vlakom 
pravi luksuz, saj smo bili pono-
sni lastniki celotnega kupeja, v 
katerega smo zavzeto vabili mo-
rebitne soigralce za aktiviti ... in z 
novo prijateljico, katere ime se je 
začelo na V, sva fantoma pokazali, 
kaj je ženska sloga. 
Na Dunaju se je začela borba za 
sedeže. Z nemalo prtljage smo 
veselo in naivno 
iskali prazen kupe, 
ki ga seveda ni-
smo našl i ,  zato 
smo se zatekli k 
sk rajni  metodi , 
podkupovanju s 
čokolado, in dobili prostor skupaj. 
V Varšavo smo prispeli v zelo 
zgodnjih jutranjih urah in se z vso 
množico prtljage odpravili iskat 
taksi. Tako smo spoznali našega 
novega prijatelja Tomasza, ki smo 
se mu ubogi študenti brez de-
narja zasmilili in nas je do hotela 
zapeljal za res dobro ceno. Seve-
da smo plačilu dodali čokolado.
Zvečer nam je Davidova prija-
teljica Agatha razkazala staro 
mesto, potem pa smo si ogledali 
še predstavo s fontanami, ki jo 

v poletnih mesecih v Varšavi 
pripravljajo vsak konec tedna. 
Predstava nas sicer ni toliko 
navdušila, bili pa smo navdušeni 
nad množico ljudi, ki si je predsta-
vo ogledala, in nad lokacijo samo.
V soboto ob pol osmih zjutraj 
se je začelo zares. Izpraševalec 
Firas nam je najprej razložil potek 
izpita, nam dodelil vaje in teme 
predavanja, nato pa smo začeli 
s pisanjem teoretičnega dela. Po 
uspešno odpisanih standardih 
in teoriji sva z Davidom blestela 
tudi vsak pri svojem predavanju, 
nato pa smo se odpravili napolnit 
želodčke v ugledno, priznano ve-
rigo restavracij z zdravo prehrano 
McDonalds. Ob štirih popoldne 

smo že bili v hotelu in čakali pre-
voz do bazena.
Bazen, v katerem smo delali vaje v 
plitvi vodi, je bil super, imeli smo 
ga samo zase, treba pa je priznati, 
da sva se z Davidom, on v 7-mm 
in jaz v 5-mm obleki, počutila kot 
por in cvetača v juhi. Voda je bila 
namreč ogreta na prijetnih 34 
stopinj Celzija. 
Po opravljenih 5 skupnih vajah 
in eni posamezni se je Oskar že 
malo manj tresel. Z Davidom sva 
lahko zapustila bazen in odpravili 

smo se v hotel nabirat moči za 
veliki finale.
V nedeljo smo se ob šestih zju-
traj odpravili  v Świętajno, v 
potapljaški center Narty, kjer 
smo opravili še vaje v globoki 
vodi in vajo reševanja. Po pode-
litvi diplom smo v kombiju vedrili 
praktično vso nevihto, nato pa 
smo se odpravili proti hotelu. Pot, 
ki je v eno smer trajala dve uri, je 
v drugo, zaradi močnega naliva 
in težav s kombijem, trajala 6 ur, 
in tako smo komaj ujeli vlak nazaj 
v Slovenijo.
Na vlaku do Dunaja se je zopet 
odvijal divji boj za proste sedeže, 
ki smo ga tokrat zaključili v spal-
niku, in po sedmih urah spanja 

smo spočiti zapu-
stili vlak. Žal smo 
izstopili na napačni 
postaji in tako smo 
čas do odhoda vla-
ka v Slovenijo izko-
ristili še za krajšo 

vožnjo s podzemno železnico po 
Dunaju.
Kljub manjšim zapletom smo 
ujeli vlak za Slovenijo in tako se 
je v ponedeljek ob 14. uri naša 
odisejada zaključila, Slovenija pa 
je postala bogatejša za dva PADI 
inštruktorja. 
Potovanje v Varšavo je bila, 
po zaslugi super IDC-ja, zelo 
sproščujoča dogodivščina, ki bi 
jo z veseljem ponovila, vendar 
tokrat z rezerviranimi sedeži na 
vlaku.

Pa smo šli … v Varšavo … 
po treh podaljšanih viken-
dih IDC-ja sta se Matko in 
Oskar odločila, da sva z 
Davidom pripravljena na 
inštruktorski izpit. 

Tekst: Kaja Mežnar • Foto: Nataša Campelj

“Čestitamo trem novim padi 
inštruktorjem! Bravo David, Kaja 

in Maja!”

oziroma cena treh pločevink piva v trgovini pri jezeru Narty (Świętajno)

Varšava

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE
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“Glavni krivec za množično pobijanje 
morskih psov je Azija s Kitajsko (in 

Hong Kongom) na čelu.”

Selahofobija je v slovenšči-
ni zelo redko uporabljena 
beseda, kljub temu pa za to 
motnjo trpi večina človeške 
populacije. Enciklopedi-
je nam povedo, da so fobije 
naši iracionalni strahovi, 
konkretna selahofobija pa je 
iracionalen strah pred mor-
skimi psi.

Tekst: Borut Furlan • Foto: Borut Furlan

Morski psi - naši sovražniki ali prijatelji?

Dobro se zavedam, da se bo prav 
zaradi pravkar omenjene motnje 
le malo ljudi strinjalo z mojim pi-
sanjem, vendar pa upam, da bom 
vsaj med bralci revije Potapljač, ki 
so pretežno potapljači, našel pre-
cej somišljenikov. Splošno znano 
je, da se bojimo tistega, česar ne 
poznamo, in to lahko potrdim tudi 
iz lastnih izkušenj. Kolikšen odsto-
tek ljudi iz celotne človeške po-
pulacije pozna morske pse? Zelo 
majhen. Sem ne štejem »pozna-
valcev« teh živali iz knjig in »doku-
mentarnih« filmov (ki mimogrede 
večkrat naredijo več škode kot 
koristi) in celo ne 
tistih biologov, ki 
niso še nikoli vide-
li živega morske-
ga psa v naravi. 
Sem sodijo samo 
potapljači, ki so 
se že večkrat potapljali z njimi, jih 
opazovali iz neposredne bližine in 
imeli tesne kontakte z njimi. Samo 
kadar gledaš morskega psa iz oči 
v oči (brez kakšne zaščitne kletke!), 
spoznaš vso veličino teh čudovitih 
živali.
Čeprav sem v tem članku mislil 
pisati predvsem o tem, kako (ne)
nevarni so morski psi v resnici, se 
spodobi, da najprej napišem o njih 
nekaj bioloških dejstev. Morski psi 
kraljujejo v oceanih že več kot 420 
milijonov let. Od takrat so se razvi-
li v 440 danes znanih živečih vrst. 
Fosilni ostanki morskih psov so 
presenetljivo podobni današnjim 

živečim vrstam, kar priča v izjemno 
evolucijsko uspešnost teh živali. 
Če ne bi bili uspešni, bi namreč iz-
umrli ali pa se spremenili. Morski 
psi živijo skoraj izključno v morjih, 
z izjemo dveh vrst, ki včasih neko-
liko zaideta tudi v rečne struge. 
Najdemo jih povsod tam, kjer je 
temperatura morja vedno višja od 
dveh stopinj Celzija, zato jih na po-
lih (Arktika in okoli Antarktike) ni. 
Čeprav živijo večinoma v manjših 
globinah, jih najdemo po do sedaj 

znanih podatkih do največ 3700 
metrov globoko.
Najmanjši morski psi zrastejo v 
dolžino samo do 17 centimetrov, 
največji pes kitovec pa lahko zra-
ste do preko dvanajst metrov dol-
žine in doseže 36 ton.
Morski psi spadajo skupaj s skati 
med hrustančnice, kar pomeni, 
da nimajo koščenega okostja kot 
ostali vretenčarji. Hrustanec je 
bolj prožen od kosti in ima manjšo 
težo, kar morskim psom omogoča 
lebdenje brez vzdušnega mehur-
ja, ki ga morajo imeti ribe kostnice. 
Morski psi so tudi brez reber.
Čeljust morskih psov ni togo vpe-

ta v lobanjo in pri ugrizu močno 
izstopi. Zobje se nahajajo v več 
vrstah in niso trdno vpeti v čeljust. 
Zaradi tega morski pes hitro iz-
gubi kakšen zob, ki pa se v nekaj 
dneh nadomesti z naslednjim, ki 
se iz druge vrste pomakne v prvo. 
Nekatere vrste morskih psov v 
svojem življenju zamenjajo do 
30.000 zob! Oblika zob je odvisna 
predvsem od vrste prehrane mor-
skega psa. Tisti, ki se prehranjujejo 
z mehkužci in raki, imajo bolj tope 

zobe, namenje-
ne mletju. Če 
so glavna hrana 
ribe, so zobje 
koničasti, ker s 
tem prepreču-
jejo, da bi plen 

pobegnil iz gobca. Morski psi, ki 
so specializirani na večji plen (npr. 
beli morski pes), imajo trikotne 
zobe s fino nazobljenimi robovi, 
namenjenimi rezanju. Obstajajo 
tudi tri brezzobe vrste morskih 
psov, ki so hkrati največji med nji-
mi – njihova hrana je plankton.
Večina morskih psov ima sedem 
škržnih rež, le ena vrsta jih ima šest.
Morski psi imajo večinoma osem 
plavuti, ki so za razliko od rib ko-
stnic pokrite z enakimi luskicami 
kot ostalo telo in so neprosojne. 
Za morske pse je najbolj značilna 
repna plavut, ki je za razliko od ve-
čine rib kostnic skoraj vedno bolj 
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ali manj asimetrična. Zgornja po-
lovica je vedno daljša od spodnje.
Morski psi imajo izredno razvite 
nekatere čute. Med njimi prednja-
či vonj, ki nekaterim psom omo-
goča zavohati že izredno majhne 
količine krvi v vodi. Tudi vid je pri 
večini vrst zelo razvit. Morski psi 
lahko krčijo ali širijo zenico, česar 
ni sposobna nobena riba kostnica. 
Nekatere vrste imajo tudi neka-
kšne veke, s katerimi pokrijejo oči 
pri ugrizu, da se le-te ne bi poško-
dovale. Posebnost morskih psov je 
tudi njihova izredna sposobnost 
zaznavanja zelo šibkega električ-
nega polja, s katerim iščejo v pe-
sku zakopane morske organizme. 
Električno polje namreč ustvarja 
živčni sistem njihovega potencial-
nega plena.
Morski psi imajo zelo malo narav-
nih sovražnikov, zato je njihova re-
produktivnost nizka, doba preden 
dosežejo spolno zrelost pa dolga. 
Veliko vrst je živorodnih. Rojenih 
mladičev je malo, vendar so ob 
rojstvu že visoko razviti in takoj 
sposobni za samostojno življenje. 
Vrste, ki ležejo jajca, izležejo malo 
jajc, ki pa so dobro zaščitena z ro-
ževinasto kožo. Po drugi strani pa 
ribe kostnice ležejo ogromno šte-
vilo iker, od katerih preživi le malo 
mladic.
Kljub nizkemu položaju morskih 
psov na lestvici vretenčarjev kaže 

obnašanje nekaterih vrst morskih 
psov zelo visoko stopnjo živalske 
inteligence. Tudi razmerje med 
maso možganov proti masi telesa 
je veliko večje kot pri ribah kostni-
cah in je podobno kot pri ptičih 
in sesalcih. Morski psi kažejo raz-
meroma visoko sposobnost re-
ševanja problemov, socialnost in 
radovednost, kar so vse značilno-
sti inteligentnejših živali. Tako so 
denimo ob obali Južne Afrike opa-
zovali skupino sedmih belih psov, 
sicer samotarjev, ki so družno valili 
kitovo truplo v globljo vodo.
Vse našteto priča, da so morski psi 
zares eden najuspešnejših pro-
duktov evolucije, zato ni čudno, da 
so vse te dolge milijone let ostali 
praktično nespremenjeni. Kljub 
temu da so se ribe kostnice razvile 
iz morskih psov in so torej filoge-
netsko gledano naprednejše, so 
dejansko manj uspešne v svojem 
razvoju, zato se tudi hitreje spre-
minjajo in stalno nastajajo nove 
vrste.
Vrnimo se k nevarnosti s strani 
morskih psov. Statistika pravi, da 
morski psi ubijejo povprečno 4,3 
ljudi na leto. V zadnjem času je bilo 
najslabše leto 2000 (11 mrtvih) in 
najboljše 2007 (1 mrtev). Odkar 
obstaja statistika (ISAF – Interna-
tional Shark Attack File), so morski 
psi ubili vsega skupaj 447 ljudi, od 
tega največ v Avstraliji (131), sledi 

Južna Afrika (78) in ZDA (44). Na 
Hrvaškem so morski psi ubili vse-
ga skupaj štiri ljudi in nobenega 
v Sloveniji (medtem ko slovenski 
hribi vsako leto ubijejo povprečno 
23 ljudi). Dejanske številke so ne-
koliko višje, kajti v revnejših drža-
vah v ekvatorialnem pasu verjetno 
ne poročajo o vsaki nesreči z mor-
skim psom. Kljub temu pa številke 
dejanskega stanja ne morejo biti 
bistveno višje, večina nesreč se 
namreč dogaja z belim psom, ki je 
prebivalec morij zmernega pasu, 
kjer je večina razvitejših držav z 
visoko stopnjo poročanja o nesre-
čah.
Morda se komu zdijo te številke 
visoke, zato poglejmo še nekaj 
drugih vzrokov za čezmerno pred-
časno smrt pri ljudeh. 

Naštejmo nekaj bolj eksotičnih 
vzrokov in povprečno število člo-
veških smrti na leto:
Morski psi:    4,3
Medvedi:   10
Tigri:   100
Domači psi:   100
Padec kokosovega oreha 
na glavo:   150
Levi:   250
Čebele:   400
Sloni:   500
Pokvarjeni toasterji: 700
Krokodili:   800
Strela:   1.000
Škorpijoni:   2.000
Strupene kače:  50.000

Ko enkrat vidimo te številke, se 
morda prvič malce zamislimo, 
kako iracionalen je naš strah pred 
morskimi psi in kako zanemar-
ljivo majhna je verjetnost, da bi 
nas ubil prav morski pes. Ležanje 
pod palmo na beli peščeni plaži 
Sejšelov je morda stereotip o ide-
alnem dopustu, a nihče niti ne 
pomisli, da je to približno 35-krat 
bolj nevarno od morskih psov 
(zaradi prej omenjenega padca 
kokosovega oreha na glavo). Še 
bolj komičen je statistični poda-
tek, da morski psi letno ugriznejo 
povprečno 60 ljudi. V newyorških 
bolnišnicah se vsako leto zdra-
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vi okoli 900 ljudi za posledicami 
človeškega ugriza.
Vse do sedaj nisem omenil enega, 
izredno pomembnega dejstva: lju-
dje vsako leto ubijemo več kot 100 
000 000 (z besedo: sto milijonov) 
morskih psov! Ta številka je šokan-
tna in izjemno zaskrbljujoča. Med 
biološkimi dejstvi sem omenil, da 
morski psi praktično nimajo narav-
nih sovražnikov, posledica pa je ta, 
da je njihova reprodukcija zelo po-
časna. Naenkrat pa so v zelo krat-
kem času dobili izjemno hudega 
sovražnika, ki se mu niso uspeli 
prilagoditi. Zaradi tega je njihov 
obstoj izredno ogrožen in ocenju-
je se, da v svetovnih morjih plava 
samo še približno deset odstotkov 
morskih psov. Ta podatek je izje-
mno zaskrbljujoč, a varuhi narave 
so pri morskih psih bistveno manj 
uspešni, kot denimo pri kitih.
Glavni krivec za množično pobija-
nje morskih psov je Azija s Kitajsko 
(in Hong Kongom) na čelu. Juha iz 
plavuti morskega psa je že dolgo 
statusni simbol premožnih družin 
in v zadnjem času, ko je kitajska 
ekonomija v porastu, premožnih 
ljudi na Kitajskem pa vse več, se 
to močno pozna na ulovu morskih 
psov. Juha kot taka sploh nima 
nobenega okusa po ribjem mesu, 
ki je močno razkuhano in se po-
razgubi med drugimi začimbami. 
V bistvu razkuhana plavut služi le 
kot sredstvo za zgoščevanje, kar 
bi lahko zamenjala tudi navadna 

moka. Zaradi statusnega simbola 
stane skodelica juhe tudi do sto 
ameriških dolarjev in posledično 
imajo plavuti morskega psa bi-
stveno višjo ceno kot ostalo meso. 
Azijski ribiči imajo zato zelo kruto 
navado, da še živemu ulovljenemu 
morskemu psu odrežejo plavuti 
(shark finning) in ga vržejo nazaj 
v vodo, kjer je podvržen počasni 
smrti. Ker je ostalo meso morske-
ga psa toliko cenejše od njegovih 
plavuti, se jim ne izplača obdržati 
celega, saj bi jim za manjši zaslu-
žek zasedel preveč skladiščnega 
prostora. V kolikor bi uspeli Azijce 
prevzgojiti in odvrniti od te bar-
barske navade, bi z dosti manjšo 
količino ubitih morskih psov na-
hranili bistveno več lačnih ust.
Vrnimo se k našemu strahu pred 
morskimi psi. Glede na dejansko 
nevarnost in stopnjo strahu je to 
verjetno najbolj iracionalna fobija 
v naši zavesti. Na to vplivajo tudi 
številni mediji z močno pristran-
skim poročanjem o nesrečah. Če 
nekje nekoga napade morski pes, 
poročajo o tem mediji praktično 
po celem svetu. Seveda je to po 
svoje logično, saj gre za izredno 
redek dogodek. A žal pri tem lju-
dje dobijo napačno predstavo o 
dejanski nevarnosti. Verjetno je 
daleč najpomembnejšo vlogo o 
napačnem razumevanju teh živali 
odigrala znana serija filmov Jaws 
(čeljusti) Stevena Spilberga. V fil-
mu režiser združi telo morskega 

psa z značajem človeka in s tem 
ustvari pošast, kakršnih v resnici v 
morju ni. Spilbergov pes je namreč 
hudoben in maščevalen, to pa sta 
dve lastnosti, ki ju v živalskem 
svetu skorajda ne srečamo in sta 
značilni za ljudi. Brez dvoma je to 
daleč najslabši film sicer odličnega 
režiserja, ki je imel katastrofalne 
posledice za belega psa. Danes je 
beli pes zaradi intenzivnega lova 
skoraj iztrebljen in z zakonom za-
ščiten po praktično celem svetu.
Zelo slabo vlogo odigrajo tudi tako 
imenovani »dokumentarni« filmi, 
kjer avtorji popolnoma nerealno 
prikazujejo »nevarnost« morskih 
psov. V ozadju je seveda zaslužek, 
saj komentatorjeva pripoved o 
tem, v kakšno »tveganje« so se po-
dali snemalci, ko so snemali »ne-
varne« morske pse, filmu bistveno 
dvigne tržno vrednost. Problem je 
v tem, da ljudje tem filmom seve-
da verjamejo, saj so vendar »do-
kumentarni«! Žal je resnica v njih 
močno izkrivljena in gledalec dobi 
povsem napačno predstavo.
Brez vsakega dvoma bi bil mor-
ski pes izredno nevarna žival, če 
bi se spravil na človeka. Človek 
nima proti njemu prav nobenih 
možnosti. Že majhni morski psi bi 
ga lahko pogrizli, da bi izkrvavel 
do smrti. Toda v resnici morski psi 
ne napadajo ljudi, saj ljudje nismo 
njihova hrana! Vse nesreče z mor-
skimi psi so posledica pomote, ko 
je morski pes zamenjal človeka za 
svojo hrano ali pa se je čutil ogro-
ženega in se je branil. Kljub vsemu 
pa v nas ostaja iracionalni strah, da 
se bo zmotil ravno pri nas, da bo 
napadel prav nas ... Po drugi strani 
pa nikogar od nas ni strah stopiti 
v hlev, kjer bi nas lahko napadle 
krave in nas poteptale do smrti ali 
nabodle na roge. Vsakdo dobro 
ve, da se to ne bo zgodilo, čeprav 
bi nas tudi krave zaradi svoje veli-
kosti in teže z lahkoto ubile. Stvar 
je v tem, da krave poznamo, mor-
skih psov pa ne oziroma imamo o 
njih napačno predstavo, tudi po 
zaslugi »dokumentarnih« filmov. V 
veliko blažji obliki lahko strah pred 
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morskimi psi spominja na strah 
pred letenjem. Splošno znano je, 
da je letenje eden od najvarnej-
ših načinov potovanja, vsekakor 
veliko varnejši od avtomobilskega 
prevoza. Pa vendar obstaja do-
ločen odstotek ljudi, ki se letenja 
boji, čeprav brez vsakega strahu 
sedejo za avtomobilski volan.
Glede na tiste izjemno redke ne-
sreče z morskimi psi delimo mor-
ske pse na tri skupine: na nevarne, 
na potencialno nevarne in na ne-
nevarne. V prvi skupini se naha-
jajo le štiri vrste, ki imajo na vesti 
večino nesreč. To so veliki beli 
pes (Carcharodon carcharias), ti-
ger (Galeocerdo cuvier), bikovec 
(Carcharhinus leucas) in oceanski 
beloplavuti (Carcharhinus longi-
manus). Na svojih potovanjih sem 
videl že vse štiri vrste, čeprav bele-
ga žal samo z barke. Tigra sem vi-
del v Mehiki, a ga nisem uspel foto-
grafirati, ker je prehitro pobegnil. 
Bikovca sem videl na Kubi, največ 
opravka pa sem imel z oceanskim 
beloplavutim v Rdečem morju. 
Kljub temu da je »četrti najbolj ne-
varen«, je med potapljači izredno 
priljubljen. Medtem ko je večina 
vrst morskih psov plašnih in bežijo 
pred potapljači, ta vrsta sama pride 
v neposredno bližino in nudi odlič-
ne možnosti za fotografijo. Stara 
poročila navajajo, da je beloplavuti 
pes največji krivec za smrti sestre-
ljenih ameriških pilotov na Pacifiku 
med drugo svetovno vojno. Ven-
dar za čuda izgleda, da ga je apetit 
po človeškem mesu minil, kajti v 
zadnjem času smo zelo redko pri-
ča napadu te vrste psa na človeka.
V drugo skupino spadajo tisti 
morski psi, ki ekstremno redko na-
padajo človeka. To so mako, klad-
venica, galapagos, sivi grebenski, 
črnoplavuti grebenski, limonasti, 
svilnati in modri pes. Vse ostale vr-
ste morskih psov niso nikoli nepro-
vocirano napadle človeka.
Kot že rečeno, velika večina napa-
dov morskega psa na človeka je 
posledica pomote, ko je pes zame-
njal človeka za svoj plen. Znan pri-
mer je denimo deskar, ki z rokami 

vesla ležeč na deski. Od spodaj nje-
gova silhueta nekoliko spominja 
na tjulnja, ki je glavna hrana belega 
psa. Tudi kopalci in potapljači na 
vdih so veliko bolj ogroženi od nas 
potapljačev z jeklenkami. Površina 
je namreč bolj nevarna od globine, 
saj se na površini nahajajo ranjene 
živali, ki predstavljajo lahek plen za 
morske pse. V (relativno) veliki ne-
varnosti so tudi podvodni lovci, ki 
imajo ob telesu privezane ujete (in 
krvaveče) ribe. Če je v bližini mor-
ski pes, se lahko zgodi, da bo za-
grizel po ribi, in če je le-ta preblizu 
lovčevega telesa, obstaja možnost, 
da bo tudi on deležen ugriza. Mor-
ski pes navadno napade človeka s 
samo enim ugrizom, kar pomeni, 
da mu človeško meso ni všeč. Če 
ima nesrečnik smolo in ne dobi 
pravočasno pomoči, lahko izkrvavi. 
Praktično vse smrti so bile posledi-
ca izkrvavitve. V nobenem primeru 
ni morski pes človeka »požrl«!
Stvari glede našega strahu pa se 
počasi le izboljšujejo. Ko sem pred 
več kot tridesetimi leti delal tečaj 
potapljanja, smo pri poglavju o ne-
varnosti pri potapljanju veliko go-
vorili tudi o morskih psih. Danes bi 
se temu od srca nasmejal. Potaplja-
če se čedalje bolj izobražuje v pravi 
luči in se jim objektivno prikazuje 
dejstva o morskih psih.
Ljudi, ki smo se že večkrat pota-
pljali z morskimi psi, je vedno več, 
zato nas je tudi vedno več takih, ki 
smo brez strahu pred njimi. Pota-

pljaški operaterji, ki organizirajo iz-
lete k morskim psom in jih mastno 
zaračunavajo, so uspeli prepričati 
lokalne oblasti, da je živ morski 
pes vreden nekaj tisočkrat toliko 
kot mrtev na krožniku. Čeprav je v 
ozadju spet denar, je tokrat to za 
morske pse dobra novica. Zaradi 
tega so lokalne oblasti pričele usta-
navljati narodne parke, kjer je lov 
na pse prepovedan. Prav potapljači 
smo najbolj zagrizeni borci za zašči-
to teh čudovitih živali in prvi smo 
začeli svetovno kampanjo proti 
juhi iz plavuti morskega psa.
Na svojem zadnjem potovanju v 
Mehiko, ki je bilo posvečeno mor-
skim psom, sem potapljaškega 
vodiča vprašal, kaj meni o danes 
čedalje pogostejšem potapljanju z 
belim psom brez kletke. Odgovoril 
mi je, da si v Južni Afriki, kjer je slaba 
vidljivost, tega ne bi upal, tu v Me-
hiki, kjer je vidljivost odlična, pa je 
to že večkrat počel ... Tudi beli pes, 
»najnevarnejši med nevarnimi«, 
ni prav nič nevaren, če ga poznaš. 
Če je vidljivost dobra, da imaš psa 
ves čas pred očmi, če imaš v bližini 
čoln, na katerega lahko pobegneš, 
in če si poznavalec, da prepoznaš 
njegovo govorico telesa, si v vodi z 
njim popolnoma varen. Noben pes 
ne napade takoj, vedno z določe-
nimi znaki, kot so povešene prsne 
plavuti in izbočen hrbet, pokaže, 
da namerava napasti. Izkušeni po-
tapljač ima tako vedno dovolj časa, 
da se umakne na čoln.
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O ražah ali skatih v sloven-
skem morju že tako malo 
vemo, v zadnjih desetletjih 
pa so tako kot drugod v Sre-
dozemlju in po svetu tudi v 
Jadranu postale zelo redke.
Tekst: lovrenc lipej • Foto: L. Lipej, B. Mavrič

Redka vRsta Raže ujeta v sloveniji

Glavni krivec je prilov, ki je to 
skupino hrustančnic zdesetkal 
do te mere, da se danes le redko 
ujamejo v ribiške mreže. Doslej je 
bilo v Jadranskem morju zabele-
ženih 12, v slovenskem pa 7 vrst 
raž. Pri tem je potrebno omeniti, 
da je za vsaj 4 vrste raž, ki so bile 
ugotovljene v Jadranu, razpo-
ložljivih komajda kaj podatkov. 
Tudi tri najpogostejše raže naše-
ga dela Jadranskega morja, kot 
so zvezdasta raža (Raja asterias), 
trnasta raža (Raja clavata) in mo-
dropega raža (Raja miraletus), se 
le še tu in tam ujamejo v ribiške 
mreže. Zato je toliko večje prese-
nečenje najdba nenavadne vrste, 
črnopege raže (Raja polystigma), 
ki je sredozemski endemit. Čr-
nopego ražo najdemo danes 
predvsem v zahodnem 
Sredozemlju in ob se-
vernoafriški obali, v 
Jadranskem morju pa 
je bila že od nekdaj zelo 
redka. Najraje prebiva na 
muljastem dnu, kjer se hrani 
z različnimi skupinami rakov in 
manjšimi ribami. Gre za manjšo 
vrsto skata, ki zraste od 30 do 40 
cm v dolžino, največji primerki 
pa so merili do 60 cm. Primerek 
samčka, ki so ga ribiči sredi juli-
ja lani prinesli v piranski akvarij, 
je meril 44 cm v dolžino in tehtal 
skoraj 475 g. Na podlagi fotogra-
fij so specialisti določili, da gre za 
črnopego ražo. 
Dejanska redkost te vrste še ni 
povsem razjasnjena, saj je zelo 
podobna neki drugi vrsti, pega-
sti raži (Raja montagui), ki ima 

dve črni (lažni) 
očesi na obeh 
bokih diska. No-
vejša spoznanja 
kažejo, da zaradi 
podobnosti s pega-
sto ražo pogosto pri-
haja do napačne iden-
tifikacije. Nekateri avtorji 
menijo, da pegaste raže sploh 
ni v Jadranskem morju. Tudi čr-
nopega raža ima dve očesi, ki pa 
nista vedno jasno razvidni. 
Črnopega raža je po kategoriza-
ciji Mednarodne zveze za nara-
vo (IUCN) opredeljena kot skoraj 
ogrožena vrsta (nearly threate-
ned species), hrvaški strokovnja-
ki za ribe pa so jo na območju 
Jadranskega morja uvrstili med 
vrste, za katere ni dovolj podat-
kov za opredelitev (data 

defficient). Osamljeni primerek 
črnopege raže je vnovični dokaz, 
da je naš del Jadrana res mor-
je presenečenj, obenem pa nas 
opominja, kako malo vemo o do-
ločenih skupinah rib.

BIOLOGIJA

Raža
BIOLOGIJA
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Silvo Kušljan
InMEMORIAM

Silvo se je rodil v veliki šentjernejski 
družini Kušljan. Srečno otroštvo 
je  preživl ja l  v  družbi  dveh 
mlajših bratov in sestre. Njegovo 
mladostniško obdobje je zazna-
movala glasba, imel je svoj bend, 
pa tudi različne ceste nosijo nje-
gov »brigadirski« podpis. Časa za 
mladostniško igrivost je zmanjka-
lo, saj je že v rosni mladosti sprejel 
pomembne življenjske odločitve. 
Še med služenjem vojaščine se 
je poročil in isto leto postal oče. 
Sledila je zaposlitev v takratni 
Iskri, ki ji je ostal zvest do zadnjega 
delovnega dne. V Eltasu, kot se 
podjetje danes imenuje, je veljal 
za človeka, ki delo vidi sam in ne 
išče izgovorov za nedelo. Vendar 
mu služba ni bila dovolj, želel je 
več, zato sta z ženo Ireno odprla 
popoldansko obrt - sitotisk. Bil 
je dober in ponosen oče danes 
odraslima Aljoši in Manci, kar jima 
bo ostala žlahtna popotnica za vse 
življenje. 
Tako kot Cousteau  je tudi Sil-
vo spoznal ljubezen do morja, 
raziskovanja, okoljevarstva in 
pustolovščin, ko je pred dvajse-

timi leti prestopil prag Kluba za 
podvodne aktivnosti Novo mesto. 
Pravzaprav je ta prag prestopil 
prav zaradi tega. In odtlej je pota-
pljanje postalo, ob družini in pok-
licu, njegova osrednja življenjska 
ambicija in ljubezen. Svoje začetne 
zaveslaje je opravil s pomočjo 
Igorja Vidmarja ter pod budnim 
očesom inštruktorja Voharja. Silva 
je nato dober prijatelj Martin skozi 
čas varno uvedel v spokoj morskih 
globin, obenem pa je opravljal tudi 
nadaljnje stopnje potapljaškega 
izobraževanja.  Za nekaj časa se 
je Silvo pridružil potapljaškim 
prijateljem v DTK Krško, bil pa je 
tudi med ustanovitelji društva 
Potapljač, prav tako v Krškem. Z 
ljubeznijo do podvodnega sveta 
je v potapljaštvo premamil tudi 
družino - brata, sestro, svakinjo 
in svaka. Vendar ni dolgo zdržal 
brez KPA-jevcev. Že takoj po 
vrnitvi, ko je klub vodil Blatnik, 
je z nesebičnim delom doprine-
sel k dobro izpeljanim akcijam, 
predvsem čiščenja reke Krke in 
otvoritvam potapljaških sezon. Sil-

vove sposobnosti so hitro spoznali 
tudi ostali člani in mu leta 2009 
zaupali mandat za vodenje kluba. 
Vse od tedaj je v klub nesebično 
vlagal svoje znanje, prosti čas, 
dopust, finance in veselje. Pod 
njegovim vodstvom so se poro-
dile tudi nove ideje in nekatere 
med njimi bodo svoj epilog šele 
dobile. Vedno je podpiral inicia-
tivnost članov in prav zaradi tega 
je klubsko življenje sijalo v polni 
luči, njegov potapljaški sloves pa 
je segel tudi v sosednjo Hrvaško, 
kjer je vzgojil in negoval prijateljs-
ke stike KPA s tamkajšnjimi klubi.  
Pred 3 leti je postal član Podvodne 
reševalne službe RS in se vedno 
brezkompromisno odzval klicu 
na pomoč.
Potapljači se bodo od svojega 
predsednika poslovili s staro tradi-
cijo – s potopom jeklenke, s katero 
je opravil več kot tisoč potopov. 
Tako se bo Silvo še zadnjič potopil 
v vode med Krkom in Cresom in za 
večno (p)ostal del morja, tako kot 
je morje vedno bilo del njega. In 
tam se bomo še vedno srečevali …

Po okužbi z zahrbtno bak-
terijo legionelo in kratko-
trajni bolezni, ki je sledila, 
se je minuli teden od nas 
poslovil predsednik Klu-
ba za podvodne aktivnosti 
Novo mesto, oče, sin, so-
prog, brat in zanesljiv pri-
jatelj.  

Tekst: Aleš Blatnik, Vlado Ban, Družina Kušljan

Silvo Kušljan (1968-2012)
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INTERVJU

Anatoly Beloshcin
INTERVJU

Opisati Anatolyja Belos-
hchina v nekaj stavkih je 
skoraj nemogoče. Še težje 
ga je ujeti na enem mestu, 
saj nenehno potuje, najsibo 
zaradi potapljanja ali zaradi 
Wing Chuna, oboje je bistvo 
njegovega življenja.

Tekst: Branko Ravnak • Foto: A. Beloshchin

AnAtoly Beloshchin

Anatoly Beloshchin je oba ho-
bija, kot sam pravi, združil v 
način življenja, ki mu omogo-
ča, da živi od tega, kar dela, in 
obenem uživa v svojem delu. 
Je predstavnik novega ruskega 
vala, ki je presegel okvire kla-
sičnega tehničnega potapljača, 
inštruktorja in podvodnega fo-
tografa. Združil je filozofijo bo-
rilnih veščin in svet tišine pod 
vodo. Tako so nastale čudovite 
podobe, delček katerih smo lah-
ko videli v seriji Nude & Fashion, 
ki je bila premierno predstavlje-
na izven Rusije letos na 4. Spre-
hodih pod morjem v Slovenskih 
Konjicah, kjer je tudi nastal ek-
skluzivni intervju za revijo Pota-
pljač.

Za uvod smo se odločili, da vam 
postavimo klasično vprašanje, 
in sicer, kdaj ste se pričeli pota-
pljati?
V morje sem se zaljubil še kot otrok. 
Prostega potapljanja sem se naučil 
že pri dvanajstih letih, sredi osem-
desetih let prejšnjega stoletja. Že 
takrat sem sanjal, da bi se potopil s 
SCUBA aparatom, vendar sem mo-
ral na to čakati več kot deset let, saj 
ni bilo pravih pogojev.

Pravite, da ni bilo pravih pogo-
jev. Kakšno je bilo takrat pota-
pljanje v Rusiji? Ne nazadnje 
ima Rusija dolgo potapljaško 
tradicijo, saj je že leta 1828 ru-
ski mehanik Gausen izdelal prvi 
aparat za potapljanje. 
Veste, Rusija leta 1828, Rusija leta 
1995, ko sem se pričel potapljati 
s SCUBA aparatom, in Rusija da-
nes. To so svetovi, ki se jih ne da 
primerjati. Prvič so v Rusiji omenili 
potapljanje že leta 1606, vendar je 
šele v zadnjih dveh desetletjih po-
stalo dostopno posameznikom. 
Potapljanje je vedno veljalo za 
eksotično zadevo in za posame-
znika, ki ni bil del kluba ali pa se 
ni potapljal v vojski, je bilo pred-
vsem zelo drago. Zaradi tega si je 
potapljanje lahko privoščilo zelo 
malo ljudi. Danes je zadeva zelo 
drugačna, potapljanje je postalo 
ena izmed hitro rastočih turistič-
nih panog ali, če hočete, industri-
ja, ki je v Rusiji v veliki ekspanziji. 
Več je klubov in odlično opremo iz 
praktično celega sveta je mogoče 
kupiti skoraj povsod po Rusiji. A ta 
dejavnost je še vedno zelo draga, 
vendar ne več tako nedostopna 
kot pred desetletjem ali več.

Z razvojem komercialnega po-
tapljanja se je pojavila cela vr-
sta odličnih potapljačev, med 
katere štejemo tudi vas, zato 
nas zanima, kdo so velika ruska 
imena sodobnega potapljanja 
in kdo od njih je na vas naredil 
poseben vtis?

Pri nas pravijo, da se vtis doseže 
s presežki, ki so plod trdega dela. 
Nedvomno je ena izmed največjih 
ruskih imen Natalia Molchanova, 
večkratna svetovna prvakinja v 
prostem potapljanju. Naredila je 
nekaj novega, premaknila je meje, 
ki so veljale za nepremakljive, zato 
si zasluži občudovanje in spo-
štovanje. Če govorimo o SCUBA 
potapljanju, naj omenim, da vsi 
uporabljamo opremo in tehnolo-
gije, ki niso ruske, in zato ne vidim 
razloga, da bi govoril o velikih ru-
skih imenih, saj se celotna zadeva 
nanaša zgolj na to, kako dobro 
obvladaš omenjeno tehnologijo 
in opremo. 

Ko smo brskali po vaši spletni 
strani, smo ugotovili, da ste 
med drugim tudi inštruktor 
tehničnega potapljanja. Kdaj 
ste se pravzaprav pričeli ukvar-
jati s tehničnim potapljanjem?
Ko ste me na samem začetku 
vprašali, sem vam povedal, da 
sem se pričel potapljati na vdih 
pri svojih dvanajstih letih. Takrat 
sem se potopil 25 metrov globo-
ko in v trenutku sem zaznal ob-
seg rekreativnega potapljanja, 
ki ga prinaša podaljšano bivanje 
pod površino zaradi opreme, ki 
to omogoča. Sam ne delim po-
tapljanja na tehnično in rekrea-
tivno, zame obstaja zgolj pota-
pljanje, zato me same delitve ne 
zanimajo, gre zgolj za obvladova-
nje opreme in lastnega telesa.

Popolnost obvladovanja teh 
dveh komponent, ki ste ji prav-
kar omenili, je bilo moč videti 
prav v neverjetni seriji foto-
grafij Nude & Fashion, ki ste jo 
predstavili v sklopu 4. Spreho-
dov pod morjem. Ali lahko po-
veste kaj več o samem projek-
tu?
Kot se to pogosto zgodi v življe-
nju, se je tudi ideja o projektu 
Nude & Fashion rodila bolj ali 
manj slučajno. Ko sem se sam 
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Bahami
REPORTAŽA

vračal z dolgega jamskega po-
topa iz ene izmed jam na Juka-
tanu v Mehiki, sem se srečal s 
sončno svetlobo, ki je prodirala 
skozi prosojno vodo in ustvar-
jala neverjetne podobe. Tam se 
kljub utrujenosti nisem dvignil 
na površino. Na manjši globi-
ni sem ostal še skoraj pol ure in 
med opazovanjem čudovite igre 
svetlobe sem razmišljal, kako bi 
jo posnel. Razmišljal sem o mo-
delu, obsijanem s to magično 
svetlobo, vendar bi potapljaška 
oprema uničila izjemno harmo-
nijo. Takrat sem prvič pomislil na 
model, kot ste ga lahko videli na 
razstavi. Ideja me je tako prevze-
la, da sem jo pričel razvijati kot 
samostojni projekt, in tako je 
nastala serija fotografij Nude & 
Fashion, ki ste jo lahko prvič vi-
deli izven Rusije prav na vašem 
festivalu. 

Ob ogledu razstave ne more-
mo mimo čudovitih podob, 
odlične kompozicije in čudo-
vitega modela. Tatiana Smel-
ko je oseba, ki jo lahko obču-
dujemo v tej seriji fotografij in 
tudi na večini drugih posnet-
kov, ki jih lahko najdemo na 
vaši spletni strani. Poleg vse-
ga naštetega je za odlično fo-
tografijo potrebna tudi dobra 
oprema. Katero opremo ste 
uporabljali oziroma jo upora-
bljate?
Preden vam odgovorim, bi želel, 
da veste, da Tatiana ni le moja 
žena, moj »dive buddy«, temveč 
tudi moja muza in inspiracija. 
Strinjam se, da brez nje moja fo-
tografija ne bi bila tako impre-
sivna, vendar je tu še tehnični 
del, o katerem ste spraševali. 
Sam uporabljam podvodni fo-
toaparat Canon EOS 5D Mark II, 
s podvodnim ohišjem SEACAM 
Silver, skupaj z dodatno osvetli-
tvijo za jame.

Ko ste opisovali nastajanje 
fotografij in raziskovanje 
podvodnih jam na Jukatanu, 



16 • Potapljač • 64 - 2012

kamor pred vami ni stopil ozi-
roma se potopil še nihče, ste 
dejali, da uporabljate drugač-
no konfiguracijo opreme, tako 
imenovani Side mount. Kje 
lahko takšno opremo kupimo, 
jo lahko izdelamo sami, je po-
treben poseben trening, da se 
naučimo ravnati z njo?
Side mount je že desetletja pri-
soten v jamskem potapljanju in 
nudi veliko udobje, vendar je šele 
v zadnjem času postal »mainstre-
am« rekreativnega SCUBA trži-
šča. Po mojem mnenju je to ena 
najboljših konfiguracij za ženske, 
ki se podajajo v tehnično pota-
pljanje, in mogoče bi bil prime-
ren tudi za potapljače invalide, s 
katerimi se vi ukvarjate. Osnov-
na ideja je namreč, da ne prena-
šamo jeklenk na hrbtu, temveč 
jih neposredno pred potopom 
pripnemo na kompenzator. Lep 
primer je moja žena Tatiana, ki je 
tehnični potapljač (trimix, cave, 
…), vendar ima le 50 kilogramov. 
Ne morem si predstavljati, da bi 
nosila vse na sebi. Vedeti je po-
trebno, da teža omenjene opre-
me dosega okoli 40 kilogramov. 
Meni osebno je ta oprema zelo 
všeč in jo uporabljam praktično 
povsod, ne le pri jamskem pota-
pljanju. Side mount je v zadnjih 
letih postal tako v Rusiji kot tudi 
drugod po svetu zelo popularen, 
zato so vodilni svetovni proizva-
jalci pričeli z masovno proizvo-
dnjo po načelu popularnost je 
dobra za biznis. V resnici vam ni 
potrebno te opreme kupiti, lah-
ko jo sami modernizirate (za to 
izjavo bi me nekateri utopili), 
potrebno je le dovolj znanja. Če 
govorimo pri tem o posebnem 
treningu, lahko rečem, da sem 
inštruktor trener za različne sis-
teme in zagovarjam teorijo, da je 
potrebno intenzivno šolanje za 
vsako novo vrsto potapljanja. Kaj 
več nimam za dodati, svetoval bi 
le, da razmišljate s svojo glavo. Če 
znate pisati s svinčnikom, boste 
znali tudi z nalivnim peresom. Bi-
stvo vsega je, da znate pisati.

Vem, da bi se lahko še ure in 
ure pogovarjala o potapljanju 
in podvodni fotografiji, ven-
dar obstaja še druga polovica 
življenja Anatolyja Beloshchi-
na – Wing Chun. Ste Sifu, pod-
predsednik in soustanovitelj 
zveze iWCO. Povejte nam pro-
sim, kakšno vlogo ima v vašem 
življenju Wing Chun in kako ga 
prepletate s potapljanjem?
Wing Chun je bistvo in glavni del 
mojega življenja. Poleg vsega, kar 
ste našteli, naj omenim še, da sem 
predsednik Ruske Wing Chun fe-
deracije. Imamo na stotine šol po 
celem svetu. Wing Chun je kitaj-
ska borilna umetnost in ključna 
beseda pri tem je – umetnost. Z 
lahkoto ga lahko primerjamo s 
fotografijo, ki jo delam. Večina 
zahodnjakov je prepričana, da je 
Kung Fu (op.p. Wing Chun je ena 
od oblik) način borbe, pretepa-
nje. To zmotno mišljenje je nasta-
lo v filmih, ki jih je ustvaril Bruce 
Lee in nimajo nobene zveze s 
tem, kar počnemo mi. Kung Fu 
na Kitajskem v svojem osnovnem 
bistvu pomeni višje sposobnosti 
v nečem, s čimer se ukvarjamo. 
Če ste na primer dober kuhar, je 
to »Kung Fu« ali drugače, če ste 
dosegli v nečem najvišji nivo, ste 
to sposobni tudi v nečem dru-
gem. In ko me sprašujete o pove-
zavi med potapljanjem in Wing 
Chunom, je to eden od odgovo-
rov, drugi pa je ta, da pomaga iz-
boljšati stanje duha in telesa, kar 
je osnova za varno potapljanje. 
Wing Chun mi tudi omogoča, da 
ogromno potujem, spoznavam 
svet in različne ljudi, kar verjetno 
ne bi počel, če bi se ukvarjal s čim 
drugim.

Vem, da ni pošteno, da vas 
vprašam, pa vseeno, če bi se 
morali odločiti med potaplja-
njem in Wing Chunom, za kaj bi 
se odločili?
Brez vsakega pomisleka za Wing 
Chun. Je pot, ki pomeni samora-
zvoj in možnost realizacije višjih 
ciljev oziroma doseganje višjega 

INTERVJU
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nivoja na vseh področjih življe-
nja. Wing Chun je »globlji«, kot 
je potapljanje samo. Omogoča 
mi, kot sem že dejal, da lahko 
v potapljanju maksimalno uži-
vam, in le želim si lahko, da mi 
ne bo potrebno nikoli izbirati 
med enim ali drugim.

Ker smo revija za potapljače in 
ker vas, odkar ste se nam pred-
stavili v Sloveniji, budno spre-
mljamo, nas zanima, kakšni so 
vaši potapljaški načrti za bli-
žnjo prihodnost? Nove odpra-
ve, nova serija fotografij?
Pravzaprav nič pretresljive-
ga. Mehika, kot vedno. Ljubim 
tamkajšnje jame in kot sem že 
omenil je najlepše biti prvi na 
mestu, kjer pred tabo ni bil še 
nihče. Prav zato se rad vračam 
v Mehiko, že v kratkem se na-
mreč odpravljam tja in upam, 
da najdem še kaj zanimivega 
in posnamem kakšno dobro 
fotografijo. Namen se imam 
potopiti v čim več jam, kaj 
bo pa uspelo, bomo še videli. 
(Op.p.: Podrobnosti iz omenjene 
ekspedicije, ki se je zgodila juni-
ja letos, najdete na njegovi sple-
tni strani http://www.tecdive.ru, 
kjer je mogoče videti še preosta-
le fotografije.) 

Na koncu bi se vam v imenu 
vseh slovenskih potapljačev 
zahvalil, ker ste si vzeli čas za 
pogovor in ker ste bili gost 
našega skromnega festivala. 
Prosil bi vas, da poveste, ka-
kšni so vaši vtisi o Sloveniji.
Hvala vam za povabilo. Naj 
povem, da je bila zame velika 
čast, da sem bil gost na vašem 
festivalu in priznati moram, da 
je bilo zelo lepo, naravnost su-
per vzdušje. Opazoval sem lju-
di, ki so prišli, in videl njihovo 
iskreno zanimanje in spošto-
vanje. To je nekaj zelo redke-
ga, kar v našem komercialnem 
svetu ne srečate prav pogosto, 
ali kot pravimo v Rusiji: »Bilo je 
prisrčno.« 
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“Vsekakor sta tako potop na Elhawi Star kot 

tisti na Sigrid prava potapljaška poslastica.”

V soboto, 28. januarja, je 
bilo na Reki prelepo sonč-
no, nekoliko hladno jutro. 
Počasi smo se zbirali na 
dolgem reškem pomolu, ob 
katerem nas je na rdeči le-
seni barki Marco Polo pri-
čakoval večno nasmejani 
Ferdo Hitrec. 

Tekst: Tea Štoka • Foto: Tea Štoka

Razbitini Elhawi StaR in SigRid

Odpravlili smo se na dva zanimi-
va potopa: tovorno ladjo Elhawi 
Star in Sigrid, ki počivata na dnu 
tik pred reškim pristaniščem.  
Ladjo Elhawi Star so zgradili leta 
1957 v Hamburgu pod imenom 
M/B Valeria. Bila je izredno ro-
bustno zgrajena tovorna ladja, 
primerna za zimsko plovbo po 
Severnem Atlantiku in za preko-
oceansko plovbo. M/B Valeria je 
imela 3598 bruto regi-
strskih ton (5.130 tdw), 
v dolžino je merila za-
vidljivih 106 metrov. 
Opremljena je bila z 
dvema štiritaktnima, 
8-valjnima motorjema in menjal-
nikom, skupne moči 3600 konj-
skih sil, kar je zagotavljalo ma-
ksimalno hitrost 14,5 vozla. Njen 
prvi lastnik je bilo nemško pod-
jetje Hamburg – London Line, 
Adolf Kirsten.
M/B Valeria je z leti menjala več 
lastnikov in imen. Zaradi pomanj-
kanja tovornega prostora jo je 
leta 1963 prvotni lastnik prodal. 
Dobila je novega lastnika Van Ni-
evelt Goudriaa & Co. iz Hambur-
ga in zaplula pod novim imenom 
M/B Polaris. Pod tem imenom je 
plula devet let. Leta 1971 je pre-
šla v last nizozemskega holdinga 
Steenkolen Handelsvereinigung 
in dobila novo ime M/B Anemos. 
Že naslednje leto jo je kupilo gr-
ško podjetje Astro Viamar Armad, 
ki jo je preimenovalo v M/B Tania. 
Zadnjič je zamenjala lastnika leta 

1981, ko je postala last podjetja 
iz Savdske Arabije Elhawi Sh. Co. 
Ltd. in dobila svoje zadnje ime El-
hawi Star.
Ladja Elhawi Star je potonila 12. 
decembra 1982, ko se je zaradi 
nepravilne obtežitve s tovorom 
prevrnila takoj po izplutju iz re-
škega pristanišča. Namenjena je 
bila v Jeddah v Savdski Arabiji, 

natovorili so jo s kamnitimi plo-
ščami in z lesom. Leseni tovor je 
izplaval na površje, kjer so ga po-
brali različni ljudje, ladja pa je za 
nekaj časa utonila v pozabo. Vse 
dokler ni novembra 2003 luška 
kapitanija Reke od ribičev pre-
jela prijavo o onesnaženju mor-
ja pred valobranom pristanišča. 
Kmalu so ugotovili, da oljni ma-
deži pripadajo potopljeni ladji El-
hawi Star. Ladja je prišla na prve 
strani časopisov, ekologi pa so si 
razbijali glavo, kako očistiti ladjo. 
Za začetek so skupine profesio-
nalnih potapljačev potrdile, da 
gorivo res prihaja iz potopljene 
ladje. Vpoklicali so podvodne de-
lavce. Ti so zamašili luknje, skozi 
katere je uhajalo olje. Na prizo-
rišče je vstopila tudi ladja Eko III, 
ki je čistila oljni madež na morski 
gladini. Izdelali so tudi elaborat 

o sanaciji, ki predlaga 5 načinov 
za sanacijo potopljene ladje. Žal 
je vse skupaj ostalo na tej stopnji.
Potapljače je decembra 2007 raz-
veselila novica, da je naposled 
dodeljena koncesija za organi-
ziranje komercialnih potopov 
na Elhawi Star. Koncesijo, ki pre-
poveduje penetracijo v ladjo ter 
iznos kakršnihkoli predmetov, je 

dobil Ferdinand Hitrec z barko 
Marco Polo. Še vedno so vidni 
reševalni čolni, dvigala, žice in 
verige, navigacijske naprave, v 
notranjosti naj bi po stenah še 
visele slike, kabine mornarjev pa 
naj bi bile še vedno polne raznih 
predmetov.
Ladja leži približno 500 metrov 
od Suškega valobrana, približno 
40 metrov globoko, kjer poči-
va na desnem boku, s premcem 
obrnjena proti Brseču. Na krmo je 
privezana boja, ki je hkrati najvišji 
del ladje – 28 metrov pod gladi-
no. 
Potopa se nas je udeležilo šest 
potapljačev, poleg Gregorja še 
Tomaž, Ferdo in trije člani PLK-ja: 
Aljoša, Gorazd in spodaj podpisa-
na Tea. Potop smo začeli tako, da 
smo se po vrvi spustili na krmo 
ladje. Znašli smo se na prope-
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lerju, pri katerem en list presega 
velikost potapljača. Že Hitrec nas 
je opozoril, da plava v neposre-
dni bližini ladje veliko rib. Sredi 
jate črnik so kraljevali resnično 
veliki primeri zobatcev. Na zašči-
tno ograjo so prilepljene ogro-
mne morske zvezde. Pogledala 
sem na potapljaški računalnik, 
kjer je bila zapisana globina 35,8 
metra. Temperatura morja je ka-
zala 11 stopinj Celzija. Plavala sva 
mimo jambora in kabine ladje, ki 
je nudila neskončno zanimivih 
pogledov skozi line. Največ časa 
sva prebila na krmi ladje, ob vrvi, 
ki nas je pozneje privedla do bar-
ke in dekompresijskih postankov. 
Vrvi ni bilo težko najti, saj se je 
nahajala na najvišji točki ladje. 
Malo sva še zaplavala okoli ogra-
je. Barometer je kazal 90 barov in 
s partnerjem sva se počasi zače-
la dvigovati ob vrvi. Naredila sva 
obvezne dekompresijske postan-
ke na globini 21 metrov in prek 
varnostnega triminutnega po-
stanka zaključila čudovit potop. 
Druga dva para tehničnih pota-
pljačev sta plavala do ladijskega 
premca. Obkrožila sta ladjo mimo 
drugega jambora in ogromne 
skladovnice kamnitih plošč. Skozi 
odprtine v palubi so lahko kukali 
v notranjost, vmes pa občudovali 
ogromen ladijski bok, ki po veli-
kosti spominja na nogometno 
igrišče. Ne pozabimo, da je ladja 
dolga kar 106 metrov. Na razbiti-
ni se zadržujejo jate rib in res je 
nepozabno plavati skoznje, kot bi 

se znašli v ogromnem akvariju na 
prostem. Ladja je skrivnostna in 
obenem pravo odkritje, saj ni že 
tisočkrat oropana kot ostale po-
pularne kvarnerske razbitine. 
Še deset minut vožnje nazaj in 
Ferdo je Marca Pola ustavil ob 
pomolu. 
Medtem ko sta Ferdo in njegova 
prijazna žena stopila v mesto po 
sendvič, je Aljoša iz škrniclja po-
nosno potegnil svež kruh in od-
vil ovojnico, v kateri je prinesel 
s seboj domače, rahlo dimljene 
klobase. Od nekod je povlekel še 
leseno desko in zelo spretno na-
rezal klobase na tanke kolobarje 
ter jih velikodušno ponudil na 
mizi. Neverjetno, kako so teknile!
Kazalci na uri so se premaknili 
in kazali eno popoldan, nebo se 
je komaj opazno začelo obla-
čiti. Po slabih desetih minutah 
nas je Ferdo pripeljal do boje, ki 
je označevala, da spodaj leži še 
druga razbitina Sigrid. Potopila 
se je januarja 1977, ko jo je orja-
ški jugo odtrgal od sidrišča. Ladja 
je bila dolga 72 metrov, ostanki 
pa so danes za tretjino krajši, saj 
so premec odrezali in dvignili iz 
vode. Leži na globini med 16 in 
34 metri, zato je primerna tako 
za zahtevnejše in bolj izkušene 
potapljače kot tudi za rekreativ-
ce. Ob boji smo se spustili po vrvi 
navzdol do globine 26 metrov 
pod gladino. S Ferdom sva pri-
stala na krmi ladje in jo obkrožila 
po desni strani. Plavala sva mimo 
odrezanega premca. Razbitina je 

v odličnem stanju. Vidljivost je 
bila nekoliko boljša kot na pred-
hodnem potopu na Elhawi Star. 
Lepo so bili vidni prostori za to-
vor, ladijska strojnica, z algami 
obrasla ograja. Videli smo tudi 
poškodovan desni ladijski bok. 
Kot je običajno na razbitinah, 
se je tudi na tej zadrževalo veli-
ko rib, ki se niso pustile motiti in 
so plavale neovirano mimo nas. 
Ker je del ladje odrezan, je no-
tranjost ladje odprta, kar pome-
ni, da se da plavati tudi v temno 
ladijsko notranjost. Vrv je bila v 
bližini, zato ni bilo težko, ko je 
bila v jeklenki le še polovica za-
loge zraka, priplavati do nje in se 
po dekompresijskih postankih 
dvigniti na površje. Kljub temu 
da sem se na Sigrid potopila 
drugič, sem na njej odkrila nove 
detajle, kot so recimo ladijski vi-
tel, sidro, zanimive ladijske odpr-
tine. Potop na razbitine ponuja 
enkratno potapljaško doživetje, 
ki se vtisne udeležencu globoko 
v spomin.
Po opravljeni dekompresiji in 
slabi uri potopa nam je prezeble 
kosti ogrel vroč čaj na barki in 
prekrasna vožnja mimo dolgega 
reškega pomola, ki so ga nedav-
no odprli za sprehajalce.
Težko je primerjati potopa na 
obe razbitini, ki ležita tik pred 
reškim pristaniščem. Komur 
so všeč velike ribe in bogata 
podvodna favna, bo morda dal 
prednost potopu na Elhawi Star. 
Poleg tega je Elhawi Star daljša, 
čeprav je zaradi lege na muljasti 
podlagi vidljivost na njej poveči-
ni slabša. Treba je imeti pač srečo 
z vremenom, da naletiš na fanta-
stično vidljivost 15 metrov, o ka-
kršni nam je pripovedoval reški 
koncesionar Hitrec, ki je opravil 
potop le tri dni pred nami. Zara-
di bližine kopnega in sila prepro-
ste logistike je za pričakovati, da 
bo razbitina Elhawi Star postala 
ena najbolj privlačnih razbitin na 
tem koncu. Vsekakor sta tako po-
top na Elhawi Star kot tisti na Si-
grid prava potapljaška poslastica.
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Praznični zadnji teden v ju-
niju murskosoboški pota-
pljači tradicionalno izkori-
stimo za potapljanje. Ker je 
vreme že toplo, običajno iz-
biramo lokacije v evropskih 
državah, ki so nam doseglji-
ve z avtomobili, kot npr. lani 
Korzika.

Črnogorske amfore in murene

Letos nas je pot vodila v Črno 
Goro, kjer smo pred leti že bili. 
Približno polovica od skupaj 
osemnajstih udeleženk in ude-
ležencev nas je na pot šla rado-
vednih, kaj se je v teh letih spre-
menilo, preostali v pričakovanju 
zanimivih izkušenj in z željo po 
spoznavanju novih krajev.
Gostil nas je Regionalni center 
za podvodno razminiranje v 
Bijeli (www.rcudme.info), ki ga 
vodi mag. Vesko Mijajlović. Cen-
ter in njegov direktor sta dobro 
znana tudi slovenskim potaplja-
čem, še posebej tehničnim in ti-
stim, ki se ukvarjajo z zahtevnimi 
in nevarnimi podvodnimi deli. V 
sklopu centra je vrhunsko opre-
mljena potapljaška 
baza, ki se ne odli-
kuje le po sodobni 
opremi, temveč tudi 
po urejenosti. Vse je 
na svojem mestu, či-
sto in služi svojemu 
namenu. V sklopu centra je tudi 
hotel, v katerem smo prenoče-
vali. Hotel čaka na investitorja, 

ki ga bo obnovil, v tem času pa 
potapljačem nudi zelo priročno 
(v neposredni bližini potaplja-
ške baze in tik ob morju) ter 
cenovno ugodno prenočišče. Z 
Veskom sva prijatelja že dolga 
leta in v prijateljskem vzdušju je 
potekal tudi potapljaški teden. 
Ves čas smo se počutili zelo do-
brodošle, osebje, tako tehnično, 
ki nas je z dvema hitrima napi-
hljivima čolnoma vozilo na po-
tope, kot tudi gostinsko, ki je v 
celoti prisluhnilo našim željam. 
Brez težav so nam kosilo ali ve-
čerjo postregli izven običajnih 

ur, da smo lažje urejali naše po-
poldanske izlete v bližnji in tudi 
bolj oddaljeni okolici. Vesko 

nam je pripravil zelo zanimivo 
predavanje o delovanju centra, 
katerega dejavnost se v zadnjih 
letih, ko so najpomembnejša 
območja že razminirali, preu-
smerja tudi k podvodni arheo-
logiji. Pogled na številne amfo-
re v njihovi učilnici je veličasten. 
Sodelovanje v mednarodnem 
projektu za podvodna arheolo-
ška raziskovanja jim je omogo-
čilo delo na ameriški raziskoval-
ni ladji, s katero so odkrili preko 
10 potopljenih antičnih ladij, na 
katerih je poleg amfor bilo se-
veda tudi veliko drugih arheolo-

ških dragocenosti. Kot 
potapljaški center so se 
specializirali za razso-
ljevanje in restavracijo 
amfor, kar počnejo tudi 
za svoj muzej. Mnoge 
ladje so potopljene v 

globokem morju, na srečo pa 
je vsaj ena dovolj plitvo, da jo 
bodo zaščitili s posebnimi pod-

Tekst: dr. Mitja Slavinec   
Foto: Goran Klemenčič, Jože Pavlinjek

“Letošnja črnogorska izkušnja 

je bila zelo prijetna.”
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vodnimi kletkami in odprli za ogled potaplja-
čem. Želimo si, da bo to čim prej. 
Potopi so bili vzorno organizirani. Zmeraj nas 
je pod vodo spremljalo več njihovih potaplja-
čev, ki so nam vedno pokazali kaj zanimivega, 
na našo prošnjo pa so še posebej skrbeli za 
potapljače z nižjimi kategorijami. Njim smo 
prilagajali potapljaške lokacije in se po potre-
bi tudi razdelili v dve skupini, kar glede na dve 
plovili ni bilo težko. Vožnja je običajno traja-
la malo manj kot pol ure, kar je ob mirnem 
morju in lepi pokrajini Kotorskega zaliva bilo 
prijetno. S seboj smo vzeli jeklenke za oba 
potopa, vmesni čas pa izkoristili za kopanje 
ali ogled katere od votlin v stenah na obali. 
Življenje je bolj bogato, kot ga običajno lahko 
občudujemo v sosednji Hrvaški. Praktično na 
vsakem potopu smo videli  mureno, jastoga 
ali ugorja. Podvodni svet je običajno razgiban 
in skalnat. Svojevrstna izkušnja je bilo opazo-
vati kar nekaj muren, med njimi tudi dve zelo 
veliki, izven luknje, na prostem. Ena, ki se je 
»sončila« na pesku ob krmilu potopljene lad-
je, se nam je vtisnila v posebej trajen spomin, 
sploh ko je bliskovito, vendar zelo elegantno, 
planila nazaj domov v svojo ladjo.
Veliko je tudi podvodnih votlin in tunelov. 
Preplavati katerega od njih je enim predsta-
vljalo poseben užitek, spet drugim je bila to 
prva tovrstna izkušnja. 
Letošnja črnogorska izkušnja je bila zelo pri-
jetna. Ne le v centru, temveč tudi drugod smo 
se imeli prijetno in na vsakem koraku smo 
občutili, da je Črna Gora zelo gostoljubna. 
Slovenci smo bistveno bolj iskreno dobrodo-
šli kot v nekaterih nam bližjih državah. Popol-
dneve smo namenili tudi klasičnemu turizmu. 
Pohvalijo se lahko z lepo urejenimi plažami, 
na katerih igra živa glasba, in z veseljem po 
ugodni ceni postrežejo kosilo tudi pod senč-
nikom. Svojevrstna turistična in gastronom-
ska izkušnja je bil tudi izlet v Albanijo, od 
koder se seveda nismo vrnili brez Skenderbe-
ga. Pri vožnji velja opozoriti na strpnost, saj 
so radarske kontrole pogoste, tako se sicer 
kratka pot po navadnih cestah kar zavleče. 
Nasploh je oddaljenost v bistvu edina večja 
ovira, saj se vožnja od konca hrvaške avtoce-
ste do Dubrovnika in naprej kar vleče. Višjo 
ceno prevoza kompenzirajo toliko nižje cene 
storitev, prav gotovo pa je smiselno razmisliti 
o letalu, še toliko bolj, ker je cena iz Zagreba 
do Dubrovnika zelo ugodna, Vesko pa nam je 
zagotovil, da z veseljem organizirajo prevoz 
od letališča do njih. Mi se bomo na potope v 
Črno Goro vsekakor še vrnili.
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V ribiškem mestu Vigo v 
španski Galiciji se je ju-
nija zbrala svetovna elita 
podvodnega ribolova, saj 
je tam od 5. do 8. julija 
2012 potekalo svetovno 
prvenstvo v podvodnem 
ribolovu. 

Tekst: Robert Podgoršek 
Foto: Moreno Matijašič in Dušan Erjavec

SVETOVNO PRVENSTVO V PODVODNEM LOVU V šPaNiji 

Ekipe Španije, Portugalske, Itali-
je in Hrvaške so veljale za favo-
rite, zato so s pripravami začele 
skoraj mesec dni pred tekmo-
vanjem. S pripravami so zelo 
zgodaj začele tudi ekipe Grčije, 
Ukrajine, Rusije, Čila in Južnoa-
friške republike, saj so si glede 
na poznavanje razmer v Atlan-
tiku obetale dober rezultat. Re-
prezentanca Slovenije v sestavi 
Robert Podgoršek (selektor in 
tekmovalec), Moreno Matijašič 
(tekmovalec), Dušan Krajnik (tek-
movalec), Dušan Erjavec (tekmo-
valec) in Velimir Cvetkovič (po-
močnik) se je v Vigo odpravila 
19. junija. Del ekipe je odpotoval 
s kombijem, Krajnik in Cvetkovič 
pa sta priletela nekaj dni kasneje 
z letalom. S samimi razmerami 
lova v Atlantiku smo bili sezna-
njeni, saj nas je večina že nasto-
pala na tekmovanjih v tem delu 
Španije. Hladna in motna voda, 
predvsem pa velik in dolg val, ki 
preprečuje približevanje obali, 
kjer je običajno največ rib. 
Po naporni poti smo v Vigo pri-
speli 21. junija. V avtokampu v 
bližini Viga smo postavili šotor, 
ki je bil naš dom do uradnega 
dela tekmovanja, ko smo se pre-
selili v hotel v neposredni bližini 
prizorišča tekmovanja. Odločili 
smo se, da še pred pregledom 
tekmovalnih con spoznamo na-
čin lova in posebnosti območja, 
na katerem bo tekma. Lov v co-
nah, ki so določene za tekmova-
nje, je pred tekmovanjem pre-

povedan, zato smo se odpravili 
lovit na oddaljene terene na juž-
ni strani. Morje je bilo presene-
tljivo bistro, saj je bila vidljivost 
10-12 metrov, kar je za atlantske 
razmere zelo dobro. Zato pa nas 
je šokirala temperatura morja, 
13 stopinj Celzija na površini, 
nekoliko bolj globoko celo 11 
stopinj ali manj. Pričakovali smo 
temperaturo 15-18 stopinj Celzi-
ja, to pa je bilo za naše obleke le 
nekoliko premrzlo. Tako smo se s 
prvega ribolova vrnili predčasno 
in vsi premraženi. Ulov je bil bolj 
slab, nekaj brancinov, šargov in 
vran.
Ko smo se odpravili v trgovino s 
potapljaško opremo, kjer je Mo-
reno kupil novo toplejšo obleko, 
smo srečali Čilence, Južoafričane 
in še nekaj tekmovalcev – vsi so 
kupovali obleke. Očitno se pri 
predhodnem izboru obleke ni-
smo ušteli samo mi.
Naslednji dan smo odšli lovit 
proti severu. Voda je bila nekoli-
ko bolj motna, vendar še vedno 
dovolj bistra za ribolov. Tem-
peratura je bila na srečo višja, 
17-18 stopinj. Rib je bilo veliko. 
Velike vrane, večina jih je tehta-
la več kot kilogram, tu in tam je 
priplaval kak velik pinto, nekate-
ri so bili težki 2-3 kg. Zelo so bili 

podobni drozdu iz Jadranskega 
morja, vendar so bili dosti večji 
in debelejši. Veliko je bilo tudi 
šargov in brancinov. Pravi mali 
raj za podvodnega lovca.
V naslednjih dneh smo opravili 
še nekaj lovov na različnih tere-
nih izven lovnih con. Dobili smo 
zelo lepe terene z velikimi gra-
nitnimi kamni, okoli katerih se 
je zadrževalo veliko rib. Veliko 
je bilo tudi za Atlantik značilne 
alge laminarije. To je 2-3 m viso-
ka gosta alga z velikimi listi. Kar 
nekaj poguma je potrebno, da 
se potopiš v laminarijo med ste-
bla in skušaš presenetiti kakšno 
ribo.
Opazili smo tudi, da se nad gra-
nitnimi kamni zadržujejo bale-
stre, ki so se kasneje na samem 
tekmovanju pokazale za zelo 
pomembne ribe. Balestre so zelo 
teritorialne in se večinoma zadr-
žujejo na istem območju. Iz ene 
jate se jih da ujeti več in to je na 
tekmovanju lahko odločilnega 
pomena. V vseh poizkusnih lo-
vih smo nalovili kar nekaj lepih 
rib: 13-kilogramskega gofa, ne-
kaj 4 do 5-kilogramskih branci-
nov, šarge, lepe vrane in pinto-
te. Predvsem pa smo se naučili, 
kako se ribe obnašajo, kako se 
jih da uloviti in katere vrste je 
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najlažje uloviti. To je za tekmova-
nje najbolj pomembno. Ko smo 
zadnje dni pred tekmovanjem 
pregledovali teren v tekmoval-
nih conah, smo vedeli, kaj iskati 
in kje se ribe nahajajo. Ribe so se 
večinoma zadrževale v plitvem 
pasu od 2 do 10 metrov globoko, 
kjer je bila voda toplejša. Globje 
je bila voda hladna, rib pa ni bilo 
videti veliko. Ker je bilo vreme 
dobro, oceanski val ni bil preve-
lik, tako da je omogočal tudi lov 
ob obali. Ob obali so se zadrže-
vali predvsem ciplji in velike sal-
pe. Da je bila riba dovolj velika za 
tekmovanje, je morala presegati 
1 kg. Rib je bilo veliko, toda 1 kg 
je vseeno zelo 
visoko posta-
vljena minimal-
na teža. Zato 
smo nalovili ki-
logramsko ribo 
vsake vrste in 
si na puške začrtali dolžine rib. 
Tako smo približno vedeli, ali 
smo ujeli veljavno ali neveljavno 
ribo. 
Približeval se je uradni del tek-
movanja. Organizator nas je 
namestil v Hotel Baha de Vigo. 
Hotel je v centru mesta tik ob 
športnem pristanišču, od koder 
je bil tudi start tekmovanja. Tam 
je organizator za tekmovanje 
pripravil preko 80 gumenjakov. 

Dolgi so bili 5-7 metrov z motorji 
50-120 PS. Pred hotelom je bila 
tudi tribuna z odrom, na katerem 
se je po obeh tekmovalnih dneh 
odvijalo tehtanje ulova. V petek, 
6. julija, je bila na prireditvenem 
prostoru otvoritev prvenstva. Na 
žalost je deževalo in kljub temu, 
da se je organizator s prireditvi-
jo potrudil, smo vsi komaj čakali 
konec in odhod v hotel.

SOBOTA, 7.7. – PRVI DAN 
Tekmovanje smo pričakali dobro 
pripravljeni. Prvi dan smo za re-
prezentanco nastopili Moreno, 
Dušan in Robert. Organizator 
je določil severno tekmovalno 

cono, kjer smo na pregledih opa-
zili manj rib. Žreb čolnov je bil za 
nas ugoden, saj smo dobili hitre 
in velike čolne. Moreno je nasto-
pal s svojim čolnom, ki je bil na 
tekmi najhitrejši. Hitrost čolna je 
zelo pomembna na začetku tek-
me, ko več tekmovalcev krene 
na isto pozicijo. Običajno pride 
do zmede in v takem primeru 
pride hiter čoln zelo prav. 
Takoj na začetku tekme sva z 

Morenom skočila v morje na 
čeri sredi cone, kjer je val najbolj 
udarjal. Na pregledu sva tam vi-
dela balestre ter veliko šargov 
in cipljev. Sam sem takoj na za-
četku tekme ujel šest balester. 
Kljub temu da je bilo tam kar 
nekaj tekmovalcev drugih repre-
zentanc, sem na terenu vztrajal 
in ujel še nekaj rib. Pred samim 
koncem tekmovanja sem naletel 
na lep kamen z balestrami in s še 
tremi vsega skupaj ujel 13 rib, za 
katere je bilo zelo verjetno, da 
bodo veljavne. Moreno je ujel 
10 rib, Dušan pa tri. Ko smo po 
koncu tekmovalnega dne prišli v 
pristanišče, kjer smo predali ribe, 

smo vedeli, da ulov ni slab in da 
se nam obeta dober rezultat.
Najboljši ulov prvega dne sta 
imela svetovni prvak Hrvat Go-
spić in evropski prvak Portuga-
lec Jodi Lot. Na žalost smo imeli 
pri tehtanju ulova smolo in nekaj 
rib za las ni bilo veljavnih. Tako 
smo prvi dan ujeli Podgoršek 
11 rib, Matijašič 6 rib in Krajnik 
1 ribo. Kljub temu je bil rezul-
tat odličen. Od 60 nastopajočih 
tekmovalcev iz 20 držav smo se 
uvrstili Podgoršek na 5. mesto, 
Moreno na 23. in Krajnik na 45. 
mesto. Slovenija je bila po pr-
vem tekmovalnem dnevu na 8. 
mestu. Najboljši so bili Španci na 
čelu z domačinom Linarezom, 
drugi Italijani (Settimi, Da Silve-
stri in Concetto), takoj za njimi 
pa Hrvati v zasedbi Gospić,  Mari-
nov in Jakupović. Četrta je kljub 
Jodi Lotovemu najboljšemu ulo-
vu prvega dne bila Portugalska. 
Naš rezultat je bil dober, vendar 
nas je čakal še en naporen dan. 

NEDELJA, 8.7. – DRUGI DAN 
Drugi dan nas je čakala južna 
cona, kjer je bila voda nekoliko 

“Nas je le peščica, pa vendar že nekaj let mešamo 

štrene vrhunskim ekipam in tekmovalcem.”
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bolj hladna kot v severni coni. 
Prišlo je do spremembe v ekipi, 
saj je Krajnika zamenjal Erjavec. 
Dogovorili smo se za taktiko in 
odšli proti startu. Start tekme 
je bil na sredini cone pred na-
seljem Baiono. Na začetku tek-
me sem se odpeljal na granitne 
kamne v zalivu pred Baiono. Na 
njih se je nahajalo lepo število 
balester in takoj v prvih minu-
tah sem jih ujel pet. Teren je bil 
razgiban, veliko je bilo peska, 
laminarije in kamenja. Vmes so 
švigali pintoti, vrane in šargi, 
ki so bili večinoma premajhni, 
zato sem se osredotočil na ci-
plje, ki so plavali nad laminarijo 
in kamni. Bili so zelo plašni, zato 
sem večinoma streljal na zelo 
oddaljeno ribo, včasih celo 4-5 
m. Svoji DEMKI (puška z velikim 
dometom) se lahko zahvalim za 
zelo dobre zadetke na daljavo. 
Do konca tekme sem tako zbral 
16 rib – 8 balester in 8 cipljev.
Podobno taktiko in teren je iz-
bral Erjavec in ujel 4 ribe. Mati-
jašič je lovil na čereh na zunanji 
strani otokov in ujel nekaj ve-
ljavnih balester. Nato je odšel 
na z laminarijo in s kamenjem 
bogat teren v zaliv pred Baiono 
in tam ujel nekaj lepih pintotov 
in vran. Na koncu tekme je bil 
njegov ulov 15 rib.
Po prihodu v pristanišče nam je 
postalo jasno, da je večina tek-
movalcev drugi dan ujela veliko 
več rib kot prvi dan tekmovanja. 
Zelo dober ulov so imeli Portu-
galci, Španci in Hrvati. Najboljši 

posamični ulov drugega dne 
je imel Ukrajinec Lagutin, ki je 
med drugim ujel 7-kilogram-
skega gofa. Ulovljenih je bilo 
največ balester in cipljev, nekaj 
lepih šargov in pintotov, Lina-
res je imel 6-kilogramskega 
brancina, Grki, Ukrajinci in Al-
žirci pa lepe pintote in vrane. 
Pri tehtanju ulova se je poka-
zalo, da je spet bilo kar nekaj 
naših rib za las premajhnih, 
tako da je bil naš končni ulov 
drugega dne: Matijašič 11 rib, 
Podgoršek 9 rib in Erjavec 4 
ribe. Drugi dan smo se nekoliko 
slabše odrezali, tako da smo v 
skupnem seštevku svetovnega 
prvenstva zasedli Podgoršek 
13. mesto, Matijašič 26. mesto, 
Erjavec 55. mesto in Krajnik 57. 
mesto. Organizator je naredil 
napako in štel ulov, kot da je 
oba dni lovil Krajnik. Kljub več-
kratnim opozorilom napake v 
uradnih rezultatih niso popra-
vili, tako da je uradno končal 
Krajnik na 49. mestu, Erjavec 
pa nima uvrstitve. Slovenija je 
od prejšnjega dne nazadovala 
za eno mesto in osvojila konč-
no 9. mesto. Ekipno je zmagala 
Španija pred Portugalsko in Hr-
vaško, posamično pa je zmagal 
Portugalec Jodi Lot pred Špan-
cem Linaresom in Hrvatom Go-
spićem. 
Favoriti so upravičili pričakova-
nja in se večinoma dobro od-
rezali. Najbolj so bili razočarani 
Italijani, ki so drugi dan padli 
na četrto mesto in ostali brez 

medalje. Mi smo s svojim rezul-
tatom lahko zadovoljni. Svojih 
reprezentantov ne izbiramo iz-
med preko tisoč tekmovalci, kot 
si to lahko privoščijo nekatere 
druge reprezentance. Nas je le 
peščica, in vendar že nekaj let 
mešamo štrene vrhunskim eki-
pam in tekmovalcem. 
Potrebno je povedati tudi to, da 
so ekipe, kot so Španija, Portu-
galska, Italija in Hrvaška, sesta-
vljene iz 8-12 tekmovalcev in 
pomočnikov, ki vsi pregleduje-
jo in pripravljajo teren za tek-
movalce, ki kasneje nastopijo 
na tekmovanju. Na sami tekmi 
ima vsak njihov tekmovalec v 
svojem čolnu sodnika, poleg 
pa tudi svojega pomočnika, ki 
mu pripravlja in podaja opremo 
ter istočasno komunicira z dru-
gimi člani svoje reprezentance 
v ostalih čolnih, tako da so vsi 
stalno na tekočem z dogodki na 
tekmovalnem terenu. Vse te pri-
prave so seveda vezane na veli-
ke finančne stroške, ki jih repre-
zentancam pokrivajo panožne 
zveze. O tem, kako se financira-
mo mi, raje ne bi govoril. Vem 
le, da imamo za pogoje, v kate-
rih delamo, zelo dobre rezultate 
in da bi jih z nekaj pomoči lahko 
še izboljšali. 
Prihodnje leto nas čaka Evrop-
sko prvenstvo v Helsinkih na 
Finskem, čez 2 leti pa svetovno 
prvenstvo v Peruju. Upam, da 
se ju bomo lahko udeležili in da 
bomo lahko pokazali, kaj zmo-
remo. 
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Vaše morebitne predloge ali 
komentarje, ki niso zajeti v po-
nujenih anketnih odgovorih nam 
lahko pošljete tudi po elektronski 
pošti spz@spz.si.

Anketa meseca oktobra:
A l i  s e  p o t a p l j a t e  p r e k o 
potapljaškega centra?

1. Vedno.
2. Občasno.
3. Samo na neznanih ali drugače 

nedostopnih lokacijah. 
4. Nikoli. 

Anketa meseca septembra:
Ali pri potapljanju uporabljate 
nitrox?
  
1. Vedno.   
2. Občasno. 
3. Nikoli.
4. Kaj je nitrox?

ANKETA NA www.spz.si
Vabljeni k ogledu spletne 
strani in odgovoru na 
anketno vprašanje.



64 - 2012 • Potapljač • 25 

Nekaj kilometrov južneje 
od Münchna, točneje v me-
stu Peißenberg, je 21. juli-
ja 2012 ob deseti obletnici 
igranja podvodnega hokeja 
v Nemčiji bil mednarodni 
turnir v podvodnem hokeju. 
Na turnirju je sodelovalo 11 
ekip iz Češke, Belgije, Švice, 
Francije, Nizozemske, Nem-
čije in Slovenije.

OdličnO drugO mestO na Bavarskem

Slovenske barve je zastopala eki-
pa, združena iz štirih klubov pod-
vodnega hokeja v Sloveniji.
Največ predstavnikov je bilo iz 
kluba pH Ljubljana, preostali člani 
so bili iz ekip UWH Želve, PH Kranj 
in DRM. 
Sam turnir se je odvijal v sicer 
idiličnem zunanjem bazenu, a 
so tekmovalci lahko občutili tudi 
kislost vremena, saj je bilo precej 
hladno in deževno. Termometri so 
kazali vsega 15 oC.
Sistem tekmovanja je bil »vsak z 
vsakim« in tako ni bilo možnosti 
nikakršnega taktiziranja, odloči-
tev o zmagovalcu pa je bila tudi 
najbolj poštena. Turnirja so se 
udeležile tudi ženske in mešane 
ekipe, kar je še povečalo raznoli-
kost ekip in samega nivoja iger.
Žreb je določil, da se v prvem 
krogu pomerita ekipa iz Ljublja-
ne proti ženski ekipi iz Münchna. 
Ljubljanska ekipa kljub začetnim 
težavam z uigranostjo ni imela 
večjih težav in je slavila z rezulta-
tom 4:0. Razlika med spoloma je v 
tem športu zelo očitna in le stežka 
lahko ženske ekipe konkurirajo 
moškim.
V drugem krogu je žreb določil 
igro proti ekipi Strasbourg iz Fran-
cije, ki je na turnirjih še nismo sre-
čali in je poskrbela za dvig adrena-
lina. Na koncu se je izkazalo, da le 
niso na ravni naše ekipe, ki je prav 
tako brez težav zmagala z rezulta-
tom 4:0. 

V nadaljnjem krogu smo igrali 
proti ekipi iz Švice, ki je pravzaprav 
novinec med podvodnimi hokeji-
sti, in tudi tokrat smo bili uspešni z 
rezultatom 6:1. V četrti tekmi smo 
prekrižali palice z žensko ekipo 
Serrasalmus iz Češke, ki jo pozna-
mo zelo dobro, saj je stalnica tudi 
na turnirjih v Sloveniji, in prav tako 
bili uspešni z rezultatom 5:0. 
Pred premorom smo v petem kro-
gu igrali proti ekipi Les Cigognes 
iz Francije in jo suvereno z eno 
lepših iger na turnirju premagali z 
rezultatom 9:0. 
V času prekinitve so se tekmovalci 
lahko sproščali v toplih masažnih 
bazenih in se skrivali pred dežjem, 
ki je občasno padal.
Po prekinitvi je ekipa Ljubljane 
igrala proti mešani ekipi iz Nem-
čije in tudi tokrat ni bilo nobenih 
težav. Ekipo smo premagali z re-
zultatom 8:0. Nekako pa so v zra-
ku visele še najtežje tekme proti 
malo težjim nasprotnikom. Prva 
od teh ekip je bila moška ekipa iz 
Münchna, ki je pokazala tako vo-
ljo kot moč, vendar premalo, da 
bi lahko ogrozila našo zmago, saj 
smo slavili s 4:0. 
Vedno neugodno moško ekipo 
Serrasalmus iz Češke, ki pa ni ime-
la takšne moči kot na nekaterih 
turnirjih (manjši nabor igralcev), 
smo premagali z rezultatom 5:0. 
V predzadnji tekmi smo Ljubljan-
čani igrali proti prvemu nosilcu, 
favorizirani ekipi Belgium Natio-
nal (Belgijska državna reprezen-
tanca).
Tukaj pa so se 
začele kazati iz-
kušnje in precej 
daljša rezerv-
na klop, ki so jo 
imeli belgijski 
kolegi. Kljub 
temu da je lju-
bljanska ekipa 
povedla z 1:0 in 
je že dišalo po 
drugem zadet-
ku, ki bi verjetno 

spremenil potek preostanka igre, 
smo žal morali priznati poraz z re-
zultatom 3:1. Na žalost smo morali 
igrati 2 minuti le s 5 igralci v polju 
in smo tako zelo na hitro prejeli 
dva zadetka, ki sta zapečatila našo 
usodo.
V zadnji tekmi smo igrali proti 
igralcem Galathea iz Nizozemske, 
ki so prav tako odločen in močan 
nasprotnik. Na srečo pa se je nizo-
zemski ekipi pomanjkanje fizične 
kondicije poznalo bolj kot nam in 
smo zadnjo tekmo zelo utrujajo-
čega turnirja končali z zmago in 
rezultatom 4:0, s katerim smo tur-
nir tudi začeli.
Tako je na koncu prvo mesto na 
turnirju osvojila ekipa Belgium 
National, na odličnem drugem 
mestu smo bili fantje iz ekipe pH 
Ljubljana, na tretji stopnički pa so 
nam družbo delali fantje iz nizo-
zemske ekipe Galathea. Turnir je 
bil odlično organiziran in izpeljan 
tako, da se že veselimo njegove 
ponovitve.
Po podelitvi je seveda sledila zaba-
va, ki je za nekatere trajala še dolgo 
v noč oziroma naslednji dan. 
Lahko rečemo, da je ekipa, ki je 
bila zbrana na hitro iz vseh ve-
trov, lepo presenetila in zagotovo 
prestrašila vso konkurenco, mi pa 
smo se začeli zavedati, da se v Slo-
veniji na področju podvodnega 
hokeja dela dobro. Samo upamo 
lahko, da bo tako tudi v prihodnje, 
a na žalost to ni odvisno le od fan-
tov, ki pridno trenirajo.

Tekst: Peter Grosman  • Foto: pH Ljubljana

Podvodni hokej
ŠPORT

ŠPORT
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Kratek opis nezgode oz. vzroka, da je prišlo do nezgode:

Datum prijave nezgode: ………........…………..               Podpis:

Slovenska potapljaška zveza vam bo v 
sodelovanju z Davorinom Zupancem in 
podjetjem SCUBATOM povrnila potapljaške 
uteži, če ste jih zaradi nevarnosti odvrgli v sili.

Uteži sponzorira Davorin Zupanc, pas za 
uteži pa podjetje SCUBATOM. Davorin Zu-
panc (davorin.zupanc@guest.arnes.si) uliva 
uteži, ki jih že uporabljajo mnogi slovenski 
potapljači, podjetje SCUBATOM (www.scuba-
tom.si) pa je generalni zastopnik SCUBAPRO 
za Slovenijo.
Eden od ukrepov samoreševanja je, da v 
kritični situaciji odvžemo uteži. Tak ukrep 
je  potrebno izvesti pravočasno, še preden 
pridemo v situacijo, ko rešitev ni več možna. 
Da bi preprečili odlašanje z odvrženjem uteži, 
ker bi nam jih bilo škoda, bomo članom SPZ, 
ki bodo v kritični situaciji morali uteži odvreči, 
le-te povrnili. Pogoj za povrnitev je, da na SPZ 
pošljete poročilo o dogodku. Seznam takih 
dogodkov, seveda brez osebnih podatkov, 
bo lahko služil kot opomnik nam vsem, kako 
se čimvarneje potapljati.
Akcija bo potekala eno leto, ko bomo na 
SPZ-ju pregledali rezultate in se odločili o 
nadaljevanju.

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
S podpisom poročila se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabijo zgolj v interne namene Komiteja 
za izobraževanje pri SPZ. Potapljaču, ki je zaradi nezgode moral odvreči pas z utežmi, SPZ nadomesti 
pas in uteži le v primeru izpolnjenih spodaj navedenih podatkov.
Poročilo pošljite na SPZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Uteži«.

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI

Ime in priimek: ………..................................................................................

Naslov:…………………………………………………....................……………………

Št. veljavne SPZ izkaznice: …………………………….......................………………

Kraj nezgode: ……………………………………………........................…………..…

Globina in čas potopa: ……………………………….....................……………………

Potapljaška kategorija: …..…………......................................................…....…

Leto pridobitve osnovne potapljaške kategorije: …………………………..............…

Vrsta potopa (dnevni, nočni, na razbitini, v toku ipd.): …………………..............…..

Število odvrženih uteži:  1kg …………; 2kg …………..    

OGLASI

SPZ oprema
OGLASI
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OGLASI
OGLASI
SPZ oprema
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Dravske elektrarne Maribor

PokrovitelJ koleDarJev

OGLASI
OGLASI

Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 19,00 bom poravnal-a po izstavitvi računa.
Naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali 
na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

Prispevke za objavo v reviji 
Potapljač, pošljite do konca 
vsakega lihega me seca na 
e-naslov: potapljac@spz.si

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j

OGLAŠEVANJA REVIJE 
POTAPLJAČ

e-mail: oglasevanje@spz.si
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SPONZORJI
SPONZORJI
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NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

EUROMARK D.O.O.
Vodopivčeva ul. 1, 6000 Koper, tel.: 05/639 84 49
10% popusta pri nakupu podvodnih svetilk FA&MI
in kompenzatorjev plovnost “WING” AUDAXPRO

AQUAS d.o.o.
Streliška 29b, 1000 Ljubljana, tel.: 01/425 44 13
10% popusta pri gotovinskem plačilu pot. 
opreme in opreme za podvodni ribolov

SANDI LINE
Pobreška 19 a, Koper 
10 % popusta pri nakupu potapljaških 
oblek in ostale opreme 

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

MIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

DUEM 
proizvodnja in trženje d.o.o., Medvode
Verje 9a, tel. 01/362 12 28
10% popusta pri gotovinskem plačilu blaga

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA GRAH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

ODVETNIK JURIJ GROS
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

RENAULT AVTO KOLETNIK
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

TISKARNA AIP PRAPROTNIK
tel. 02/534 15 00, 
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z 
gotovino.

KOVINOPLASTIKA PAVLINJEK IN ROTO D.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO MARKET
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

A DO Ž PRAVNO SVETOVANJE IN STORITVE, 
ROBERT FERLEŽ S.P.
Kajuhova 70A, 2310 Slovenska Bistrica, 
GSM: 041 217 570, 
email: adoz.pravno@gmail.com
10% popusta pri sestavi odškodninskih zahtevkov, 
pogodb in drugih pravnih storitev

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, 
Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com 
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, 
e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popustapri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze 
nudijo popuste pri svojih storitvah. 

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov in 
članske izkaznice SPZ.  

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po 
telefonu 02 5304 270 ali na naslov potapljac@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

BELINDA SPORT TRGOVINA
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor
tel.: 02/252 54 40, 041 601 919, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

Euromark d.o.o.
Vodopivčeva ul. 1, 6000 Koper
tel.: 05/639 84 49
10% popusta pri nakupu podvodnih svetilk FA&MI
in kompenzatorjev plovnost “WING” AUDAXPRO

AQUAS d.o.o.
Streliška 29b, 1000 Ljubljana
tel.: 01/425 44 13, e-mail:
10% popusta pri gotovinskem plačilu pot.
opreme in opreme za podvodni ribolov

Sandi Line
Pobreška 19 a, Koper
10 % popusta pri nakupu potapljaških
oblek in ostale opreme

DUEM
proizvodnja in trženje d.o.o., Medvode
Verje 9a, tel. 01/362 12 28
10% popusta pri gotovinskem plačilu blaga

Lojze Zadnikar s.p.
Črna vas 86, 1108 Ljubljana
Brezplačen pregled opreme
in 10% popusta na storitve

Kemična čistilnica in pralnica Grah
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

Odvetnik Jurij Gros
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

Renault Avto Koletnik
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NATIONAL CAR RENTAL, AVANTCAR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

Božanovič M. Sobota d.o.o.
Klavniška 9, 9000 M. Sobota
tel.: 02/530 30 80, e-mail: bozanovic@siol.net
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

Tiskarna aiP Praprotnik
tel. 02/534 15 00,
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z gotovino.

Kovinoplastika Pavlinjek in Roto d.o.o.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO Market
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

Pohorec d.o.o.
Pirnatova ulica 54, 2341 Limbuš
tel.: 02/61 31 306, e-mail: pohorec.iztok@slon.net
10% popusta na storitve

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze nudijo popuste pri svojih storitvah. Popust lahko

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po telefonu 02 5304 270 ali na naslov spz@spz.si.

KLUB SPONZORJEV SPZ
T R I G L A V    d . d .

S C U B A T O M    d . o . o .
N O R I K  S U B    d . o . o .
E U R O M A R K  d . o . o .

G U M A R   d. n. o.
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