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Predgovor

V tej knjigi delim z vami skrbno izbrana, najdragocenejša znanja  
in izkušnje, pridobljene v dolgih letih ljubezni in predanosti morju  
in plovbi. Ne glede na obseg, širino in različnost zajetih tem so vsa 
pravila in navodila v priročniku poglobljeno in podrobno razložena. 
Besedilo je hkrati prečiščeno in zgoščeno, saj je namenjeno zahtev-
nemu sodobnemu bralcu, ki ima malo prostega časa, a želi veliko  
izvedeti. Struktura priročnika je premišljena in pregledna; sestavljajo 
jo manjše neodvisne zaokrožene celote, ki bralcu omogočajo selek-
tivno branje posameznih delov v poljubnem vrstnem redu.

Plovemo nekje na meji med morjem in nebom, zato imata prav morje 
in vreme za plovbo največji pomen. O zakonitostih in dogajanjih  
v morju in atmosferi ter njuni prepletenosti teče beseda v prvem in 
drugem poglavju priročnika. Tretje poglavje, ki ima v knjigi osrednje 
mesto, je posvečeno navigaciji, saj je določanje položaja in vodenje 
plovila proti začrtanemu cilju ena najpomembnejših in najlepših na-
log, ki se postavljajo pred pomorščaka. Četrto poglavje je posvečeno 
konkretnim pomorskim veščinam: vezanje vozlov, krmarjenju,  
pristajanju, sidranju in drugim spretnostim. V priročniku je posebna 
pozornost namenjena tudi varnosti na morju (peto poglavje) in rav-
nanju v zahtevnih, izrednih primerih, ki v praksi niso pogosti in so 
zato še nevarnejši. Nekatere zelo pomembne znake, oznake, signale, 
tabele in kratka navodila boste našli na koncu priročnika v »dodatku«, 
ki je označen z rdečo barvo, tako da jih lahko zelo hitro poiščete  
tudi med plovbo.

Želim vam prijetno branje in veliko lepih in nepozabnih doživetij  
na morju.  

      Avtor
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OCEANOGRAFIJA

Varnost plovbe je odvisna predvsem od velikosti in lastnosti 
valov. V viharnem vremenu tako največjo nevarnost 
predstavljajo valovi in ne neposreden vpliv vetra, ki jih 
ustvarja. Valovi najpogosteje nastajajo kot posledica 
vetra, lahko pa jih sprožijo tudi potres, večja ladja ali 
gliser. Velikosti valov in njihove oblike ne krojijo le jakost, 
trajanje in dolžina steze vetra, ampak tudi globina, tokovi, 
razčlenjenost obale in drugo.

Valovi
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VALOVI

Valovi in veter
Valovi, nastali zaradi vetra, se delijo 
na dve vrsti, in sicer na valove, ki  
jih ustvarja trenutni veter, ter na 
»mrtve« valove. Slednji niso več  
pod vplivom vetra, ki jih je ustvaril, 
in zmorejo potovati na tisoče milj 
skozi modro »neskončnost« in tako 
precej daleč prenesti informacijo  
o vetru drugje. Morje, vzvalovano  
z »mrtvimi« valovi, ali t. i. »mrtvo 
morje«1 z značilnimi dolgimi,  
nekoliko lenimi valovi običajno  
ni nevarno, vendar pri mornarjih 
pogosteje kot »živo morje« povzroči 
morsko bolezen.

Velikost valov (njihova višina in 
dolžina) je ob določeni jakosti vetra 
pogojena s časom pihanja vetra  
in dolžino steze pihanja. Na kratki 
vodni stezi se večji valovi ne morejo 
razviti; tako ob zavetrni obali nikoli 
ne vidimo večjih valov, ki jih pov-
zroča veter, ne glede na to, da je ob 
taki obali veter praviloma močnejši 
kot ob privetrni.2 Z oddaljevanjem 
od zavetrne obale proti odprtem 
morju se valovi večajo, vse do mesta, 
kjer dolžina steze pihanja vetra nad 
morjem ni dovolj dolga, da omogoči 
polni razvoj valov, oz. do mesta, kjer 
valovi lahko dosežejo največjo višino 
in dolžino glede na moč vetra. Za 
razvoj valov je pomembno tudi tra-
janje pihanja vetra. Tako ob določeni 
moči vetra valovi dosežejo svojo naj-
večjo višino in dolžino šele po dolo-
čenem času. Pričakovane najvišje 
vrednosti višine valov glede na moč 
vetra, dolžino steze in čas pihanja  
so navedene v tabeli. Tako za razvoj 
npr. 2,5 m visokih valov, kot kažejo 
podatki iz tabele, zadostuje že veter 

20 vozlov (vz)3, ki piha vsaj 8 ur 
vzdolž globoke morske površine 
(globlje od 60 m), dolge najmanj  
130 navtičnih milj (M)4.
 1 Mrtvo morje je na Jadranu izrazitejše samo v času 

močnega juga, ko se valovi z južnega Jadrana dlje časa 
valijo proti srednjemu in naprej severnemu Jadranu.

 2 Ob privetrni obali je veter zaradi kopnega, ki se dviguje 
nad gladino morja, običajno nekoliko oslabljen in se 
vrtinči. Na drugi strani se ob zavetrni obali veter, ki se 
spušča proti morju, pogosto krepi.

 3 1 vz = 1 M/h (glej koordinate in merske enote, stran 71) 
 4 1 M = 1852 m

Valovi v plitvem morju
Na razvoj valov lahko močno vpliva 
tudi globina morja. Na peščeni obali 
ali obali, posuti z drobnimi ka-
menčki, ter na splošno ob obalah  
z daljšo plitvino lahko večkrat opa-
zimo, kako valovi, ki se približajo 
obali, hitro naraščajo in se krajšajo 
ter se nazadnje – zaradi nesorazmerja 
med višino in dolžino – (z)lomijo. 
Kaj se pravzaprav zgodi? Valovi bliže 
obale zaradi vse plitkejšega morja vse 
bolj »čutijo« dno oz. trenje ob dno. 
Trenje (ali upor) ob podlago se z 
zmanjšanjem globine hitro stopnjuje, 

Valovi se v plitvi vodi gostijo oz. postajajo krajši  
in višji.  Slovenija, vzhodno od Rtiča Korbat

 VETER (vz)

POTREBNA DOLŽINA STEZE
PIHANJA VZDOLŽ MORSKE

GLADINE (M)
POTREBEN ČAS 

PIHANJA VETRA (h)

  NAJMANJŠA 
POTREBNA

GLOBINA MORJA (m)

 PRIČAKOVANA 
NAJVIŠJA

VIŠINA VALOV (m)
10

20

35

8

16

26

32

130

380

15

60

170

0.6

2.5

7.5

M - Morska milja (1852m)
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