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Каталог КаКссдсдсдс

П

убликација је настала као производ дугогодишљег ронилачког
искуства Мастер професора спорта и физичког васпитања
Луке Томића, из Мастер рада са темом Спецификација
локалитета јадранске акваторије за реализацију теренске
наставе роњења, одбрањеног на Факултету спорта и физичког
васпитања Универзитета у Београду. Публикација у форми ”каталога
локалитета” представља анекс наведеном раду. Издавањем каталога
локалитета по слободном избору аутора уклопљених у јединствену
матрицу - Спецификацију, приказана је суштина рада рефлектованог
кроз иновацију произашлу из процеса истраживања и дугогодишњег
рада на терену. Овом публикацијом је практично потврђена употребна
вредност и значај писаног рада који је првенствено осмишљен са
циљем да се роњење и на овај начин промовише као једна у низу
активности у природи. Локалитети су сами по себи атрактиван
геопростор који привлачи љубитеље подводних активности, а
посматрани са аспекта методике обучавања и наставног процеса
сагледани су у функцији ”учионице природе”. Наведени локалитети
посматрани кроз објектив ронилачког тима ”Свет роњења - SDT”,
Иване Орловић - Крањц и Јанеза Крањца, учинили су да овај ”каталог
локалитета” буде још атрактивнији за његове читаоце и посматраче
чиме је потврђен Матићев ”Мизансцен” сагледан кроз област
образовања у сложеној тематици физичке културе.
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Лет изнад духа патролног брода - Свет роњења, SDT
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Локалитет

Патролац

Специфичност
Олупина брода

Географске координате зарона
42° 13′ 93′′ N
18° 34′ 51′′ E

Надлежни ронилачки центар
Ронилачки центар Diving zone и Alfa diving team
Адреса
Кримовица, плажа Плоче, Тиват 85320, Црна Гора

Текстуални опис

Контакт
info@alfadivingteam.com
+381(63)331-581

Због добре видљивости и приступачне дубине спада
у 8 најатрактивнијих локалитета за роњење. Бродска
олупина у једном комаду и дужине свега 40 метара.
Олупина је, погођени патролни брод ракетом који
лежи у ували Жањице. Морски свет чине велика јата
риба која круже око олупине. Најчешћи становници су
мурине и угори који су дубоко завучени у олупину и
могу се видети како се крећу тражећи храну.

Дом здравља
Тиват
+382(0)3267-177
Логистика
Два гумена чамца
Скутери за воду
Могућност смештаја
Смештај је ван режије ронилачког центра, али је
спреман помоћи око контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 25 метара;
Максимална дубина зарона: 25 метара;
Трајање зарона од 30 до 35 минута;
Морске струје су занемарљиве;
Зарон не захтева деко застој.

•
•
•
•
•

Обавезна употреба ронилачке сигналне бове!
Локалитет се налази на отвореној води, па је за
приступ неопходно пловило;
Олупину је могуће наћи уз помоћ GPS уређаја;
Обавезно роњење у пару!
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
Рибе не узнемиравати због безбедности, само
фотографисати и посматрати!
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Између светлости - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 18′ 06′′ N
18° 44′ 08′′ E

Локалитет

Салетова пећина

Специфичност
Подводна пећина

Надлежни ронилачки центар
Ронилачки центар Diving zone и Alfa diving team

Текстуални опис

Адреса
Кримовица, плажа Плоче, Тиват 85320, Црна Гора

Највећа поткапина у овом делу Јадрана. Локација
је названа према Александру Тодоровићу - Салету
(КПА. Београд), који је ронећи случајно наишао на
једну од најлепших пећина на црногорском приморју.
Улаз пећину се налази на 14 метара, а таваница се
диже преко 10 метара изнад површине мора. Пећина
поседује леви и десни крак у које се може несметано
ући. Велики камени бокови који се подижу од
пешчаног дна до самог врха омогућују рониоцима да
изађу из воде и прошетају се по унутрашњости овог
невероватног објекта. На дну пећине живе козице и
табиње, јато ципли које су настањене у пећини.

Контакт
info@alfadivingteam.com
+381(63)331-581
Дом здравља
Тиват
+382(0)3267-177
Логистика
Два гумена чамца
Скутери за воду
Могућност смештаја
Смештај је ван режије ронилачког центра, али је
спреман помоћи око контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 8 до 10 метара;
Максимална дубина зарона је 18 метара, а на 15
метара је улазак у пећину;
Трајање зарона око 40 минута;
Постоје морске струје;
Могуће је дисати у поткапини без регулатора.

•
•
•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно за локацију је велика поткапина где
може стати скоро 20 рониоца;
Могуће је скинути маске и разгледати унутар пећине;
Пожељно је носити лампу!
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•

Пажљиво се треба кретати и избалансирати од
пећине и назад и пазити на комплетну опрему.
Што је могуће мање користити руке и ноге ради
безбедности осталих рониоца.
Не завлачити руке у пукотине!
Бочата вода!
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Поглед кроз прозор поткапља - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 17′ 23′′ N
18° 44′ 22′′ E

Локалитет

Поткапље

Специфичност
Подводна пећина

Надлежни ронилачки центар
Ронилачки центар Diving zone и Alfa diving team

Текстуални опис

Адреса
Кримовица, плажа Плоче, Тиват 85320, Црна Гора

Веома интересантна локација која рониоцима
причињава величанствен призор великог плавентнила.
Веома актрактивна локација омогућава пролазак кроз
тзв. прозор на свега 4 метра дубине. На 31 метру
дубине пратећи конфигурацију терена и улазећи у
брдо пут води до мале поткапине где може стати 5
рониоца истовремено. Могуће је скинути маске али не
и регулаторе због сигурности. Тада је могуће видети
голим оком како изгледа поткапина где има ваздуха.
Обилује разноврсном флором и фауном. Мурине
су чести становници и своје склониште налазе у
пукотинама.

Контакт
info@alfadivingteam.com
+381(63)331-581
Дом здравља
Тиват
+382(0)3267-177
Логистика
Два гумена чамца
Скутери за воду
Могућност смештаја
Смештај је ван режије ронилачког центра, али је
спреман помоћи око контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 15 метара;
Максимална дубина зарона је 31 метар;
Трајање зарона: око 30 минута;
Занемарљиве морске струје;
Могуће је дисати у поткапини без регулатора.

•
•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно за локацију је сама поткапина где
рониоци могу скинути маске и уживати у мрачном
погледу испод воде;
Пожељно је носити лампу!
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•

Пажљиво се треба кретати до поткапине и назад и
пазити на компретну опрему!
Пажљиво се избалансирати и што је могуће мање
користити руке и ноге ради безбедности осталих
рониоца;
Не завлачити руке у пукотине!
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Поглед ка заливу - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 16′ 24′′ N
18° 46′ 11′′ E

Локалитет

Хрид ”Свети Никола”

Специфичност
Хрид

Надлежни ронилачки центар
Ронилачки центар Diving zone и Alfa diving team
Адреса
Кримовица, плажа Плоче, Тиват 85320, Црна Гора

Текстуални опис
Локација у близини села Кримовица, а карактерише
је мала увала где може стати 3 чамца истовремено.
Хрид чини мало полуострво, на чијем врху се налази
црква Светог Николе. Зарон почиње од увале, дно се
налази на 11 метара, обилази се хрид и зарања се до
33 метара дубине. Терен је изузетно богат јастозима,
џиновским звездама и бачвашима (Tonna Galea). По
обилажењу хриди наилази се на зид обрастао морским
алгама карактеристичне бордо црвене боје. Уз сам зид
налазe се 2 ваздушна џепа у која истовремено могу
стати 2 рониоца.

Контакт
info@alfadivingteam.com
+381(63)331-581
Дом здравља
Тиват
+382(0)3267-177
Логистика
Два гумена чамца
Скутери за воду
Могућност смештаја
Смештај је ван режије ронилачког центра, али је
спреман помоћи око контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 15 метара;
Максимална дубина зарона 34 метара;
Траајње зарона од 35 до 40 минута;
Постоје морске струје.

•
•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Постоје 2 ваздушна џепа где могу стати 2 рониоца;
Пожељно је носити лампу;
Обвезно је јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•

Пажљиво се треба кретати, добро избалансирати;
Што је могуће мање користити руке и ноге ради
безбедности осталих рониоца;
Не завлачити руке у пукотине!
Бочата вода!
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Оријентир на обали - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 16′ 02′′ N
18° 46′ 53′′ E

Локалитет

Платамуни

Специфичност
Вертикалнна литица

Надлежни ронилачки центар
Ронилачки центар Diving zone и Alfa diving team

Текстуални опис

Адреса
Кримовица, плажа Плоче, Тиват 85320, Црна Гора

Представља један je од најлепших гребена. На дубини
до 20 метара почиње велики гребен који се спушта
стрмо на доле. Ронећи уз горњу ивицу гребена пред
рониоцима се отвара плави амбис где креће спуст низ
вертикални зид (клиф). Зид је скоро под углом од 90
степени па рониоцима причињава право чудо. Искусни
рониоци зарањају тако што се окрећу главом ка доле
симулирајући падобрански скок и слободан пад из
авиона. Што се тиче живог света доста је богат, могу
се видети доста велике мурине које вребају плен на
великој дубини скривене у малој трави на песковитом
дну, крупни комади керње како пливају у јатама и по
неки јастог сакривен у пукотинама.За ову локацију
поред литице, специфично је велико кочарско сидро
које се са огромним ланцем спушта до дубине преко 50
метара.

Контакт
info@alfadivingteam.com
+381(63)331-581
Дом здравља
Тиват
+382(0)3267-177
Логистика
Два гумена чамца
Скутери за воду
Могућност смештаја
Смештај је ван режије ронилачког центра, али је
спреман помоћи око контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 20 метара;
Максимална дубина зарона: 48 метара;
Трајање зарона износи од 30 до 35 минута;
Морских струја има због близине зида али су
контролисане;
На зарону се може очекивати деко застој у
зависности од дубине и трајања зарона.

•
•
•
•

Приступ локалитету врши се пловилом;
Сидрење пловила је недалеко од зида;
Обавезна употреба ронилачке сигналне бове.
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•

На самом дну леже две неексплодиране ракете!
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Азурни додир светла и таме - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 16′ 26′′ N
18° 47′ 08′′ E

Локалитет

Пећина Азуро

Специфичност
Подводна пећина

Надлежни ронилачки центар
Свет роњења SDT
Адреса
Плажа Јаз, Ластва Грбаљска 85317, Црна Гора

Текстуални опис

Контакт
svetronjenja@yahoo.com
+381 (65) 880 – 66 - 80

Локација се налази у ували Трстено. Уз поменуту
пећину налазе се још три и све је могуће обићи у једном
зарону. Локација је јако повољна за рониоце почетнике
јер дубина зарона не прелази 18 метара. Пећине су
мале од којих је највећа Азуро са дном од белог песка
и фантастичним погледом који је јако интензивне плаве
боје. Терен је прошаран колонијама посејдоније, место
је значајно за сакуупљаче шкољки. У дубини се поред
шкољки могу видети хоботнице и мурине на стенама и
песку.

Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
2 гумена чамца са моторима 20KS
Могућност смештаја
Хотел Посејдон, на самој обали мора,
Камп поред плаже (могуће донети шатор),
Собе (2,3,4+) у Ластви Грбаљској у кући где најчешће
сви рониоци одседају

Карактеристике зарона
•
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 15 метара;
Максимална дубина зарона је 18 метара;
Трајање зарона је од 40 до 45 минута;
Постоје морске струје;
У Азуро пећини могуће је дисати без регулатора.

•
•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно за локацију да дубина не прелази
18 метара;
Пожељно је носити лампу;
Обавезно јављање вођи на 50 и 100 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•

Пажљиво се треба кретати, избалансирати до
пећине и назад и пазити на комплетну опрему;
Што је могуће мање користити руке и ноге да би
се избегло подизање песака са дна при уласку у
пећину;
Не завлачити руке у пукотине!

17

Уски пролаз - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 16′ 45′′ N
18° 47′ 25′′ E

Локалитет

Бабина пећина

Специфичност
Подводна пећина

Надлежни ронилачки центар
Свет роњења SDT
Адреса
Плажа Јаз, Ластва Грбаљска 85317, Црна Гора

Текстуални опис
Локација се налази у ували Трстено. Представља један
од омиљених зарона за рониоце почетнике. Зарон се
углавном прво води у дубину ка ували Трстено где се
могу наћи мурине, хоботнице и пре свега доста шкољки
по чему је препознатљива сама увала (Бачваша,
Шлема и Паластура). Бабина пећина је заправо усек у
стену на дубини од свега 4 метра. Сам пролаз кроз њу
је интересантан и захтева вешто балансирање. Излаз
из пећине је увек јасно видљив из било код дела и
улива сигурност онима који први пут уживају у чарима
роњења у затвореном простору.

Контакт
svetronjenja@yahoo.com
+381 (65) 880 – 66 - 80
Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
2 гумена чамца са моторима 20KS
Могућност смештаја
Хотел Посејдон, на самој обали мора,
Камп поред плаже (могуће донети шатор),
Собе (2,3,4+) у Ластви Грбаљској у кући где најчешће
сви рониоци одседају

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видњивост у опсегу од 10 до 12 метара;
Максимална дубина зарона је 16 метара;
Трајање зарона од 35 до 50 минута;
Постоје морске струје!

•
•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајан је сам усек на дубини од свега 4
метра од површине воде;
Пожељно је носити лампу;
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•

Пажљиво се треба кретати и избалансирати;
Што је могуће мање користити руке и ноге ради
безбедности осталих рониоца;
Пролаз је тежак за више од два рониоца;
Не завлачити руке у пукотине!

19

У долини Малог сидра - Свет роњења, SDT
20

8

Географске координате зарона
42° 16′ 24′′ N
18° 48′ 08′′ E

Локалитет

Мало сидро

Специфичност
Песковито дно оивичено стенама

Надлежни ронилачки центар
Свет роњења SDT
Адреса
Плажа Јаз, Ластва Грбаљска 85317, Црна Гора

Текстуални опис

Контакт
svetronjenja@yahoo.com
+381 (65) 880 – 66 - 80

Локација која се налази у близини рта понте Јаз
када се од рта крене уз обалу у увалу Трстено. Сама
локација је због дубине изложености погодна за
јутарње зароне. Сидро лежи на дубини од 7 до 9
метара. Конфигурација терена је таква да се брзо
спушта у дубину до 28 метара где је граница са песком.
Врло је битно нагласити да је локација интересантна
за рониоце због могућности сусрета са јастозима и
угорима док су мурине и хоботнице чест призор.

Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
2 гумена чамца са моторима 20KS
Могућност смештаја
Хотел Посејдон, на самој обали мора,
Камп поред плаже (могуће донети шатор),
Собе (2,3,4+) у Ластви Грбаљској у кући где најчешће
сви рониоци одседају

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 15 метара;
Максимална дубина зарона је 28 метара;
Трајање зарона је од 35 до 40 минута;
Постоје морске струје!

•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно за локацију је да сидро лежи на
дубини од 7 до 9 метара;
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•

Пажљиво се треба кретати и избалансирати;
Што је могуће мање користити руке и ноге;
Не завлачити руке у пукотине;
Обавезан safety stop сидреном канапу на дубини
од 5 метара!
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Дух Орестеа - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 16′ 09′′ N
18° 47′ 59′′ E

Локалитет

Оресте

Специфичност
Олупина брода

Надлежни ронилачки центар
Свет роњења SDT

Текстуални опис

Адреса
Плажа Јаз, Ластва Грбаљска 85317, Црна Гора

Олупина италијанског пароброда лежи на морском
дну на дубини од 33 метра испред рта Јаз. Оресте
је направљен у Енглеској 1896. Прве три деценије
пловио је под именом Moorby али су га касније енглези
продали Италијанима и име је добио Оресте. Своју
последњу пловидбу завршио је 27. марта 1942 и
историјски извори тврде да је наишао на мину која
га је разнела, а према предању у околини Будве да
су га Енглески авиони потопили. Олупина постаје
видљива на удаљености од 15 метара и поглед
рониоца привлаче два велика витла, телеграфска
кабина и уско оборени јарбол. Живи свет је веома
богат. У шупљинама брода има великих угора, док
барбуни у јатима одмарају на некадашњој палуби. Јата
пицова круже око витла док у плавом пливају срделе у
великом јату. Роњење на Орестеу је увек занимљиво и
увек открије по неку нову тајну.

Контакт
svetronjenja@yahoo.com
+381 (65) 880 – 66 - 80
Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
2 гумена чамца са моторима 20KS
Могућност смештаја
Хотел Посејдон, на самој обали мора,
Камп поред плаже (могуће донети шатор),
Собе (2,3,4+) у Ластви Грбаљској у кући где најчешће
сви рониоци одседају

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 12 метара;
Максимална дубина зарона је 33 метра;
Трајање зарона је 14 минута, после овог времена
следи улазак у режим декомпресије;
Морских струја нема.

•
•
•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
Уколико рониоци остану дуже од 14 минута
компијутер ће показати потребу за деко застанком;
Веома значајно за локацију је олупина брода из
другог Светског рата;
Пожељно је од опреме носити лампу и рукавице;
Зарон спада у категорију дубинског роњењења;
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•

Пажљиво се треба спустити на дно уз постепено
испумпавање компензатора пловности;
Пажљиво се избалансирати што је могуће мање
користити руке и ноге;
Олупину не дирати и не завлачити руке!
Препорука је да само напредни рониоци могу
ронити на овој локацији!
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Географске координате зарона
42° 16′ 28′′ N
18° 48′ 15′′ E

Локалитет

Понта Јаз

Специфичност
Песковито дно са обиљем
флоре и фауне

Надлежни ронилачки центар
Свет роњења SDT

Текстуални опис

Адреса
Плажа Јаз, Ластва Грбаљска 85317, Црна Гора

Рт понте налази се две миље од Будве. Веома погодно
место за поподневне зароне јер се чамци налазе у
заветрини и такође сигурно место по лошијем времену
због близине ронилачког кампа. Конфигурација
терена је разнолика, велико пространство песка са
многобројним колонијама посејдоније. За напредне
рониоце јако интересантан терен пошто се живи свет
може видети на дубини сидра, а исто тако и у дубини.
У сезони роњења јастога има пуно, хоботница такође,
а на нешто већој дубини често се могу видети угори и
мурине. Локалитет нуди могућност 2 начина вођења
зарона:
1. У смеру ка плажи Јаз уз обалу, тај начин је добар
за почетнике јер дубина не мора прећи 18 метара и
2. Ка пучини уз обалу, пратећи природну
конфигурацију терена где се дубина креће до 32
метра.

Контакт
svetronjenja@yahoo.com
+381 (65) 880 – 66 - 80
Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
2 гумена чамца са моторима 20KS
Могућност смештаја
Хотел Посејдон, на самој обали мора,
Камп поред плаже (могуће донети шатор),
Собе (2,3,4+) у Ластви Грбаљској у кући где најчешће
сви рониоци одседају

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 12 метара;
Максимална дубина зарона је од 18 до 32 метра, у
зависности од избора за вођење зарона;
Трајање зарона је од 35 до 45 минута;
Морских струја има.

•
•
•

•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно за локацију је сама конфигурација
терена која је веома разнолика и могу се видети
фрагменти пројектила од бомбардовања 1999
године;
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара зерезве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•

Пажљиво се треба спустити на песковито дно и
избалансирати;
Што је могуће мање користити руке и ноге;
Ако се уоче неки предмети на дну, ништа не
дирати, могуће да су заостали пројектили од
бомбардовања из 1999 године!
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Географске координате зарона
42° 16′ 29′′ N
18° 48′ 27′′ E

Локалитет

Бели корал

Специфичност
Природни феномен - корални гребен

Надлежни ронилачки центар
Стари град
Адреса
Будванско пристаниште бб Будва 85310, Црна Гора

Текстуални опис

Контакт
budvadiving@gmail.com
+382(68)060-416

У самој ували Јаза на дубини од 25 метара, налази се
бели корални гребен површине двадесет квадратних
метара. Захваљујући пешчаном дну и дубини на којој
се налази успео је да опстане. Остаци неколико старих
рибарских мрежа сведоче да се на самом коралном
гребену крије доста рибе. Стални становник је мурина
коју рониоци који често посећују овај локалитет могу
да прате како расте и опстаје. Није тајна да су корални
гребени прилично ретки на овим дубинама у јужном
Јадрану, али њихово постојање говори да се ради о
подручју са изузетно чистом водом, односно еколошки
исправном амбијенту.

Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
4 гумена чамца са мотором 25KS
Глисер са мотором 200KS x 2
Велики брод максимални капацитет 15 особа
Смештај
ван режије ронилачког центра, спремни су помоћи око
контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 12 метара;
Максимана дубина зарона је 25 метара;
Трајање зарона је од 35 до 45 минута;
Морских струја нема.

•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно за локацију је сам бели корални
гребен који лежи на дну;
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•

Треба се пажљиво спустити на пешчано дно и
избалансирати;
Што је могуће мање користити руке и ноге;
Корал не би требало дирати, само посматрати и
сликати!
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Географске координате зарона
42° 16′ 33′′ N
18° 49′ 28′′ E

Локалитет

Печурке

Специфичност
Геоморфолошка структура - стене
облика печурки

Надлежни ронилачки центар
Стари град

Текстуални опис

Адреса
Будванско пристаниште бб Будва 85310, Црна Гора

Терен због своје конфигурације подсећа на поље
џиновских печурака. Најзанимљивије су три стене у
облику печурки. Прва стена се налази на 8 метара
дубине, богата је малим рупама у којимa се крију
различити становници морксих дубина. На дубини од
17 метара на раздаљини од педесетак метара налазе
се преостале ”печурке”. Обилазећи око ове три стене,
запажа се велики број малих морских организама
који радознало посматрају из природних склоништа.
Живи свет веома је разнолик, увек има по неки јастог,
жути, наранџасти и црвени сунђери, пужеви голаћи,
цевасти црви. Када се обиђу све три стене (печурке)
и провлачење између њих по дну, рониоци се обично
пењу ка самом врху. Одатле се посматрају јата риба
која круже око стена у потрази за храном.

Контакт
budvadiving@gmail.com
+382(68)060-416
Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
4 гумена чамца са мотором 25KS
Глисер са мотором 200KS x 2
Велики брод максимални капацитет 15 особа
Смештај
ван режије ронилачког центра, спремни су помоћи око
контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у оспегу од 10 до 12 метара;
Максимална дубина зарона је од 16 до 18 метара;
Трајање зарона је од 35 до 45 минута;
Морских струја нема.

•
•
•

•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно је то што свака стена подсећа
на печурку укопану у песковито дно, а трећа
посебну пажњу привлачи око које се налази стара
рибарска мрежа;
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•
•

Треба се пажљиво спустити на дно и
избалансирати;
Што је могуће мање користити руке и ноге;
Не завлачити руке у пукотине и испод стена;
Испод стена ићи само уз присуство вође;
Пожељно је имати лампу!
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Географске координате зарона
42° 16′ 26′′ N
18° 49′ 47′′ E

Локалитет

Рт Могрен

Специфичност
Рт старог града

Надлежни ронилачки центар
Стари град

Текстуални опис

Адреса
Будванско пристаниште бб Будва 85310, Црна Гора

Налази се у близини познате плаже Могрен у малој
ували која је окружена високим литицама атрактивним
и алпинистима. У самој ували вода је азурно плаве
боје и рони се ка отвореном мору кроз терен
пребогат процесима налик лавирину занимљивим за
провлачење.
На 12 метара дубине налази се пећина коју рониоци
не прескачу и уживају провлачећи се и разгледајући
морски свет. Јастози, паластуре као и хоботнице чести
су становници овог терена, увек се може видети по
нека мурина која вреба из отвора. Углавном повратак
рониоцима назад представља право задовољство
провлачећи се кроз тунел дугачак 20 метара.

Контакт
budvadiving@gmail.com
+382(68)060-416
Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
4 гумена чамца са мотором 25KS
Глисер са мотором 200KS x 2
Велики брод максимални капацитет 15 особа
Смештај
ван режије ронилачког центра, спремни су помоћи око
контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 10 до 15 метара;
Максимална дубина зарона је 25 метара;
Трајање зарона износи од 35 до 45 минута;
Морских струја има.

•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Веома значајно за ову локацију је пећина на 12
метара дубине са литицама које се стрмо спуштају
до дна;
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•
•

Треба се пажљиво спустити на дно и
избалансирати;
Што је могуће мање користити руке и ноге;
Не завлачити руке и ноге у пукотине стена;
У пећини и кроз тунел обавезно пратити вођу;
Пожељно је имати лампу!
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На врху потопљене планине - Свет роњења, SDT
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Географске координате зарона
42° 15′ 40′′ N
18° 50′ 47′′ E

Локалитет

Галиола

Специфичност
Хрид

Надлежни ронилачки центар
Стари град
Адреса
Будванско пристаниште бб Будва 85310, Црна Гора

Текстуални опис

Контакт
budvadiving@gmail.com
+382(68)060-416

Налази се у близини острва Свети Никола испред саме
Будве. Један од занимљивијих зарона црногорског
дела Јадрана због мноштва флоре и фауне и због своје
неприступачности podводног терена. Хрид се уздиже
до 1 метра изнад површине воде и облика је купе, а
спушта се до дубине између 25 и 30 метара. Посебну
пажњу осим хриди представљају два вертикална
пролаза који су као димњаци обрасли сунђерима и
алгама. Што се тиче живог света може се видети доста
различитих јата риба око хриди, ракова, хоботница,
мурина, јегуља и других морских рептила.

Дом здравља
Попа Јола Зеца
+382(0)33427-200
Логистика
4 гумена чамца са мотором 25KS
Глисер са мотором 200KS x 2
Велики брод максимални капацитет 15 особа
Смештај
ван режије ронилачког центра, спремни су помоћи око
контакта и избора

Карактеристике зарона
•
•
•
•

Добра видљивост у опсегу од 12 до 15 метара;
Максимална дубина зарона је 25 метара;
Трајање зарона је од 35 до 50 минута;
Морских струја има.

•
•
•
•
•
•

До локације се стиже чамцем;
На зарону нема деко застоја;
Интересантни су пролази који су налик димњацима
обрасли алгама и сунђерима и сам ефекат светла
који долази са површине;
Кроз димњаке проћи када вођа да знак за
безбедан пролаз;
На овај зарон могу ићи напредни рониоци (AOWD
и преко);
Обавезно јављање вођи на 100 и 50 бара резерве
ваздуха у боци!

НАПОМЕНА:
•
•
•
•

Треба се пажљиво спустити низ сидрени ланац и
избалансирати се;
Што је могуће мање користити руке и ноге, пазити
на комплетну опрему приликом провлачења;
Пожељно је имати лампу;
На песковитом дну могуће је уочити подводну мину
из другог светског рата!
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