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Izvleček
Diplomska naloga obsega dva dela. V prvem delu bodo na podlagi najdenih ostankov ladijskih
trupov prikazane različne sredozemske tradicije šivanih plovil in podane novejše interpretacije
razlogov za njihov obstoj. V drugem pa je zbrano osnovno izrazoslovje knjižne slovenščine v
zvezi z gradnjo lesenih plovil, ki je v arheologiji potrebna za razumevanje in sporočanje
značilnosti ladij iz arheoloških kontekstov in historičnih plovil.
Osnovni cilj diplomske naloge je bil prikazati tehnološki razvoj šivanih ladij in na enem mestu zbrati
obstoječe izrazoslovje za opis njihovih konstrukcijskih značilnosti. Oplata, spojena s »šivanjem«, je
starodavna tehnika gradnje plovil, ki pa se je v nekaterih predelih obdržala navzlic splošnemu
tehnološkemu razvoju ladjedelništva. Eno izmed takih območij je Caput Adriae, kjer najdemo dokaze
za njen obstoj (vsaj) do 7. stoletja n. š. Najdbe na širšem območju srednjega in severnega Jadrana
dovoljujejo argumentacijo dveh večjih regionalnih ladjedelniških tradicij – padsko tradicijo in ilirsko
tradicijo. Zaradi prevelike časovne vrzeli med najdbami v ilirski tradiciji, ne moremo opazovati
morebitnega tehnološkega razvoja s stališča šivanih ladij na Jadranu, zato uveljavljeni avtorji razlike
v tehniki izdelave in obliki plovil pripisujejo razlikam v območjih plovbe in/ali regionalnim kulturnim
skupinam (Histri in Liburni).

Ključne besede: terminologija lesenih plovil, šivane ladje, grške šivane ladje, tradicija reke Pad,
ilirska tradicija

Technological development of sewn ships
Summary
There are two major topics presented in this work. The first will present different sewn
shipbuilding traditions in Mediterranean and reasons for their existence, based on the actual
remains of sewn ships and boats. The second part relays the basic terminology for wooden
shipbuilding in standard Slovenian language.
My initial goal was to show the technological development of sewn boats. This is an ancient technic
of joining the planks of the hull, which has survived in some areas in spite the general development of
shipbuilding. One of these areas is clearly the Caput Adriae, where the evidence shows that the technic
was used (at least) as late as the 7th century CE. The literature reveals that rather than in the light
technological development the differences between the construction and shape of the boats are
interpreted as specific to the regional navigational zone, or to regional shipbuilding traditions of Histri
and Liburni.

Key words: wooden shipbuilding terminology, sewn boats, Greek tradition, tradition of Po river,
Illyrian tradition
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1. del: Tehnološki razvoj šivanih ladij
1. Uvod
Šivane ladje se podobno kot druga zgodnja plovila (splavi, deblaki, idr.) pojavljajo v širokem
geografskem in časovnem razponu. Najstarejša najdena ladja na svetu – Keopsova pogrebna ladja,
datirana 2600 pr. n. š. s svojo konstrukcijo dokazuje že dobro razvito ladjedelništvo. Njena oplata je
bila spojena z zankami in tekočim (kontinuiranim) »šivanjem«, prečno glede na potek spojev med
platicami (Steffy 2006, 28; McGrail 2001, 23). Spajanje oplate s »šivanjem« so v nordijskih državah
in severozahodni Rusiji uporabljali še pred manj kot 100 leti,1 v južno indijski zvezni državi Kerali pa
se je ohranila vse do danes.2 Ta način gradnje (oziroma njegove variacije) poznajo vse celine,
uporabljena je bila v vseh možnih plovnih območjih (l'espace de navigation) – od rek in rečnih delt,
lagun in močvar, do mirnih morskih zalivov, pa tudi plovbe po odprtem morju. Je starodavna tehnika
gradnje, kasneje v zgodovini pa tudi specialna: za plovila določene vrste, namembnosti, lahko pa tudi
premožnosti oziroma porekla »lastnika/ov« oziroma ladjedelcev, saj področno in kronološko obstaja
vzporedno z drugimi načini spajanja oplate.
Vsa ta plovila strokovna literatura obravnava pod skupnim izrazom »šivane ladje«. Ime izhaja iz videza
spojev med platicami, pri katerem je skozi izvrtane luknjice, na različne načine povlečena vrvica.
Čeprav na svetu obstajajo različni načini vezanja platic, za katere šivanje ni najbolj ustrezen izraz, pa
se je ime v mednarodni terminologiji usidralo (šivani brodovi, navi cucite, sewn boats, bateau cousu,
genähten Boot, sutiles naves), ter je skoraj v vsej sodobni literaturi uporabljeno kot splošna besedna
zveza za ladje, katerih oplata je na takšen ali drugačen način povezana z vrvmi, pletenicami, nitmi,
usnjenimi trakovi oziroma drugim podobnim vezivnim materialom. Kadar govorimo o šivanih ladjah
imamo v mislih le ladje in čolne, katerih trup je iz lesene oplate – ne pa tudi plovil iz drugih materialov
(npr. ladij iz trsja ali usnjenih kanujev Eskimov, ki so bili dobesedno zašiti z iglo in nitjo).
V slovenski literaturi so že bile predstavljene tradicije keltskega ladjedelništva (galo-rimske in/oz.
keltsko-rimske) (Gaspari 1998; Erič et al. 2014), ki kažejo prežitke tehnike šivanja in mediteranske
vplive. V isti literaturi tudi najdemo povzetek rimsko-padske tradicije, ki je ena od dveh regionalnih
tradicij na Jadranskem morju. Druga tradicija na Jadranu je ilirskega izvora, pripadajo pa ji najdbe na
vzhodni jadranski obali. Njene predstavnice (Nin-Zaton) so objavili hrvaški arheologi (Brusić 1995,
Gluščević 2002), objavljene pa so bile tudi v slovenski literaturi v prispevku Gasparija in Eriča 2002
v Arheo-u in tudi v članku o ladji iz Sinje Gorice.

1
2

http://www.fotevikensmuseum.se/sewnboat/boat/ (19.8.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=xtpZPvpRMr4 (19.8.2016)
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V nalogi bom pozornost namenila predvsem najdbam z jadranske obale, ki so predstavljene tudi na
karti, manj poglobljeno bom obravnavala tudi šivane ladje za ponazoritev tehnologije (ali tradicije) na
določenem geografskem ali zgodovinskem obdobju (arhajske grške šivane ladje).

1.1 Kratek pregled ladjedelniških tehnik
Spajanje oplate s šivanjem tako pri rečnih kot pri morskih plovilih, je le eden izmed različnih načinov
povezovanja ladijskih elementov. Poleg šivanja, so bile ladje zgrajene na zelo različne načine.
Najstarejša med tehnikami je gradnja, ki je temeljila na t.i. konceptu »najprej oplata«. To zelo
poenostavljeno pomeni, da je strukturna stabilnost plovila izhajala iz platic, stikov med njimi in pa
njihove povezave s kobilico (če jo je plovilo imelo). Vezi med oplato so lahko bile povezane s šivanjem
(oz. drugo podobno tehniko) ali pa s povezovanju oplate na pero in utor. Nasproti temu konceptu so
bila plovila od konca srednjega veka naprej (običajno) grajena po principu »najprej ogrodje«, kjer
plovilu stabilnost zagotavljajo rebra in njihova povezava s kobilico.
Med obema konceptoma je gotovo vsaj tisoč let kompleksnega razvoja, ki ga v znamenitem članku
»Transition from Shell to Skeleton in Ancient Mediterranean Ship-Construction« predstavijo Pomey,
Khanov in Rieth. Ker realnost običajno ni tako enostavna kot naši miselni koncepti, seveda med
naštetim obstaja vrsta mešanih tehnik, vzporednih evolucij in različnih »izvornih skupin« na različnih
področjih Sredozemlja. Pri teh »skupinah« izstopi še tretji možni koncept gradnje, to je koncept
»najprej dno«, ki pod vprašajem izhaja iz območja reke Nil. V teoriji pa razlikujejo med zasnovo ladje
(ki jo ponazarja oblika trupa), zaporedjem gradnje in konstrukcijskim konceptom. Izkaže se, da se v
ladjedelniški logiki ne spremeni le tehnologija izdelave, ampak sam pogled na ladjo (njeno obliko in
strukturo), ki ne izhaja več iz vzdolžnih pasov oplate, temveč iz prečnih reber ogrodja. Ta prehod, ki
je trajal dober del 1. tisočletja n. š., se je zgodil pod vplivom več dejavnikov – socialnih, ekonomskih,
geografskih in okolijskih. V različnih delih Sredozemlja je potekal na različne načine, ki so izraženi s
skupnimi značilnostmi oz. z različnimi »izvornimi skupinami«3 (Pomey et al. 2012, 236, 306). Prehod
spremlja razvoj različnih konstrukcijskih elementov ladij – na primer: zmanjševanje pomena vezi med
oplato;4 zmanjševanje debeline oplate;5 postopno pritrjevanje rebrnic na kobilico;6 spreminjanje vloge

3

Oblike trupa pa med njimi variirajo od oblike vinskega kozarca (rimska tradicija s kontinentalnim vplivom in bizantinska
tradicija), do ravnega dna z zaobjem prehodom iz dna v bok (zahodno-rimska tradicija), gradnja »najprej dno« z ostrim
prehodom pregiba (tradicija vzhodno-sredozemskih porečij), vzhodna tradicija z ravnim dnom (Yenikapi 6-9,12) (Pomey
et al. 2012, 306).
4
Zmanjševanje velikosti peres pri spajanju v oplati in vse večji razmaki med njimi (Pomey et al. 2012, 292).
5
Iz najmanj 4 mm pri konceptu »najprej oplata«, do standardnih 3 mm pri konceptu »najprej ogrodje« (Pomey et al.
2012, 298).
6
Uporaba vijakov in žebljev za pritrditev rebrnic na kobilico, postopno zmanjševanje pomena vezi med kobilico in
platicami ob kobilici (Pomey et al. 2012, 298).
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notranjih vzdolžnih gradbenih elementov kot so hrbtenica,7 veznice in opas; sprememba odnosa med
elementi tripartitnega sistema ladijske strukture (to je v odnosu med vzdolžnim sistemom (kobilica s
statvami), oplato in rebri8) itd. Nekatere od teh konstrukcijskih rešitev se v funkciji okrepitve
ladijskega trupa pojavijo že zgodaj v rimskem ladjedelništvu (npr. vijaki preko rebrnic), nekatere pa
nastopijo šele po prehodu na gradnjo po principu najprej ogrodje (npr. dodatno tesnjenje stikov med
oplato) (Pomey et al. 2012, 236). Tak pogled na razvoj ladjedelništva je omogočilo veliko število novih
odkritij in opazen napredek v metodologiji navtične arheologije. Tehnološkega razvoja ladjedelništva
ne moremo več videti linearno in na podlagi sprememb le enega konstrukcijskega elementa (npr.
spojev na pero in utor kot edinega kriterija opazovanja prehoda med konceptom gradnje »najprej
oplata« v »najprej ogrodje«) (Pomey et al. 2012, 305). Del zgodbe (tehnološkega) razvoja
sredozemskih ladij bo posebej obravnavan tudi v poglavju o šivanih ladjah arhajske grške tradicije, ki
govori o prehodu spajanja oplate iz šivanja v spajanje oplate na pero in utor.

2 Skupne značilnosti šivanih ladij
Ne glede na tradicijo, ki ji pripadajo, imajo šivane ladje nekatere značilne lastnosti:
1. Vse šivane ladje so zgrajene po principu »najprej oplata«.
2. Njihovi gradbeni elementi so delno ali v celoti povezani z uporabo organskega veznega
materiala, ki je na različne načine speljan skozi za ta namen izvrtane luknjice.
3. Prepoznavna lastnost šivanih ladij so tudi utori na spodnji strani reber, pod katerimi potekajo
šivi (ta lastnost se je v nekaterih primerih obdržala dlje kot šivanje samo).
4. Med spoje v oplati se pred spojitvijo na različne načine vstavi tesnilo (organskega izvora), v
večini primerih premazano/prepojeno s smolo.

3 Tri prazgodovinske šivane ladje
V tem poglavju bodo predstavljene najstarejše najdbe šivanih plovil, ki so hkrati tudi med najstarejšimi
plovili iz oplate (planked boats). Podatke sem kombinirala iz dveh velikanov navtične arheologije
prejšnje generacije McGrailove Boats of the World in Steffijeve Wooden ship building and the
interpretation of shipwrecks, posamezna vprašanja pa so dopolnjena z novejšo literaturo. Hkrati sem
želela pokazati tudi raznolikost načinov gradnje šivanjem (oziroma zankanjem), ki so se v
prazgodovini pojavili na zelo različnih geografskih področjih. Vsak izmed njih pa stoji na začetku
razvoja ene izmed t.i. »ladjedelniških tradicij«.

7

Njen pomen je vse večji pri utrditvi spajanja reber in kobilice (Pomey et al. 2012, 300).
Značilno je tudi povečanje pomena preploščitev med deli reber (rebrnicami in polrebrnicami z rebrnimi podaljški)
(Pomey et al. 2012, 299).
8
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3.1. Keopsova sončna ladja (2650 pr. n. š.)
Kot že omenjeno je najstarejša najdena ladja na svetu zgrajena z vezavo konstrukcijskih elementov s
šivanjem in z zankami. To je pogrebna ladja faraona Keopsa iz četrte dinastije, ki je datirana okoli
2650 pr. n. š. Po vseh merilih gre za veliko ladjo, dolgo 43,36 m in na najširšem mestu široko 5,66 m.
Tehnologija in natančnost izdelave nakazujejo na že visoko razvito ladjedelništvo (Steffy 2006, 24;
McGrail 2004, 24).

Slika 1: Rekonstrukcija ladje, ki je bila odkrita v jami poleg Keopsove piramide, razstavljena v
muzeju (Splet 1).
Gradnja ladijskega trupa se je začela z ravnim dnom, ki je sestavljeno iz 8 v povprečju 13 m dolgih
cedrovih platic (Cedrus libani). Glavno strukturno oporo zagotavljajo od 7 do 23 m dolge platice,
9

debele med 12 in 15 cm. Robovi niso bili ravni, temveč so imeli vdolbine in izbokline, ki se med
platicami popolnoma prilegajo, namen te oblike robov med platicami je trdnost ladijskega trupa. Ta se
sicer zanaša na moč oplate in njenih vezi (sestavljenih iz prostih peres (unpeged tenons), moznikov
(dowels), zankanja in šivanja (lashings) ter podpornih tramov (girders), brez drugih značilnih
elementov vzdolžne čvrstosti (kobilice, hrbtenice, veznic, kolen itd.) (Steffy 2006, 25). Platice so bile
med seboj prečno povezane na dva načina: posamezne vezi, ki so pritrjevale platice eno na drugo (teh
je 277), in kontinuirane vezi, ki so potekale po koritu prečno od ene zgornje stranice ladje do druge
(več kot 4000). Zaradi vodotesnosti so utori za šive izdolbeni tako, da (pod vodno linijo) ne predrejo
ladijskega trupa. Platice Keopsove ladje pa so bile povezane z vrvmi iz travnatih vlaken, v zgodnjih
dinastijah so za vezivo uporabljali tudi usnjene trakove in lanene vrvi. Rebra imajo vdolbine, da se ne
dotikajo občutljivih šivov in so prav tako z vrvmi pritrjena na oplato (McGrail 2004, 28). Plovno
območje takšne ladje – če je bila sploh namenjena plovbi9 – je porečje Nila. Njene konstrukcijske
značilnosti nakazujejo, da verjetno ni bila kos morski plovbi – lahko si jo predstavljamo – kot ji reče
Steffy kot luksuzno vodno limuzino, zato jo moramo z zadržki jemati za tipično predstavnico svojega
časa (Steffy 2006, 23-28).

Slika 2: Diagram oplate Keopsove pogrebne ladje s položaji 277 vezi med oplato (Steffy 2006, 26).
Keopsova pogrebna ladja velja za najstarejšo, ohranjeno ladjo na svetu in je edinstvena tako zaradi
starosti in velikosti, kot tudi zaradi ohranjenosti. Že McGrail v Boats of the world poroča o večjem
številu najdenih pogrebnih ladij. Vsega skupaj je bilo najdenih 60 pogrebnih jam, v katerih je bilo
9

Povsem mogoče je tudi, da je bila pogrebna ladja namenjena plovbi v onostranstvu. Ladja je bila najdena razstavljena v
podzemni kamri (McGrail 2006, 26). Steffy precej prepričljivo argumentira, da je šlo verjetno za razkošno baržo, ki bi jo
ob morebitni plovbi po Nilu vlekle druge za to namenjene ladje (Steffy 2006, 28), čeprav so v Egiptu v tem obdobju gotovo
že poznali jadrovje (McGrail 2006).
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odkritih več lesenih ostankov, ki bi lahko pripadali ladjam. Ladje v polni velikosti naj bi se kot
razkošen grobni pridatek pojavljale 700 let: od 3050 do 2450 pr.n.š, ko začnejo namesto ladij polne
velikosti v faraonske grobove pridajati ladijske modele (McGrail 2004, 23-26).10

Slika 3: Keopsova ladje v prečnem preseku (Steffy 2006, 25).

3.2 Ferriby boats (med 1440 in 1060 pr. n. š.)
Trije čolni, imenovani Ferriby boats so bili najdeni ob reki Humber v Yorkshiru v Angliji. Najbolje
ohranjen med njimi je bil datiran 1390–1130 pr. n. š. (McGrail 2004, 184). Čolni so bili konstrukcijsko
spojeni s tehniko šivanja (zankanja), sicer pa so popolnoma drugačni kot Keopsova pogrebna ladja.
Pripadajo od Sredozemlja oddaljenemu področju, s svojstvenim razvojem ladjedelniške tehnologije in
različnih tradicij, ki v svojem razvoju odkriva drugačne konstrukcijske rešitve spajanja in učvrščevanja
ladijskega trupa. Medtem ko so se v Sredozemlju pri zagotavljanju vodotesnosti zanašali na čim bolj
tesne stike med platicami, ki so jih pogosto zamazali s smolo, je severna tradicija uporabljala notranje
tesnjenje stikov (spahov) med platicami z različnimi tesnilnimi materiali (Steffy 2006, 39).

10

V zadnjem času je bilo nekaj zelo zanimivih raziskav, pri katerih so odkrili nove ostanke staro egipčanskih ladij (npr.
Ayn Sukhna (Tallet 2012) in Mersa Gawasis (Bard, Fattovich 2015))
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Slika 4: Muzejska rekonstrukcija čolna Ferriby 1 (Splet 2).
Dno najbolje ohranjenega čolna Ferriby 1 je bilo zgrajeno iz treh pasov oplate – centralni pas je bil iz
dveh platic, debel 14 cm, širok 65 cm in dolg preko 13 m (Steffy 2006, 37); njegova večja debelina
verjetno pomeni, da gre za plosko kobilico (McGrail 2004, 185). Stranska pasova sta pol tanjša ter z
brazdo povezana na zgornji rob centralnega pasu (Steffy 2006, 37). Oplata je med seboj spojena z
individualnimi šivi iz tankih tisinih šib, speljanih čez tesnila iz mahu; tega pa je nad stikom zadrževala
vzdolžna letvica. Šivi so drug od drugega oddaljeni približno 25 cm (McGrail 2004, 185). Pasove
oplate dna povezujejo tudi prečne predhodnice rebrnic, vstavljene v posebej zato pripravljene predrtine
v zvišanih blokih (cleats). Ti elementi so dodatno prečno povezovali oplato, preprečevali prečno in
vzdolžno premikanje platic ter tako nekoliko razbremenili točkovni pritisk na posamezne šive
(McGrail 2004, 185).
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Slika 5: Rekonstrukcija stranice čolna Ferriby 1 (McGrail 2004, 186).
Na podlagi najdbe je bila izdelana rekonstrukcija, ki je dala dimenzije 15,4 m x 2,6 m x 0,7 m.
Domnevno naj bi bil tak čoln sposoben nositi do 3 tone tovora, poganjal pa se je z veslanjem (McGrail
2004, 186). Predvidoma gre za rečno plovilo za prevoz ljudi, živali in tovora v porečju reke Humber,
obstajajo pa tudi interpretacije, po katerih je bilo plovilo namenjeno plovbi po morju (Steffy 2006, 37).

Slika 6: Pogled na najdene ostanke čolna Ferriby 1 od zgoraj (Steffy 2006, 37)

3.3 Šivana ladja iz Zambratije (med 1120 in 930 pr.n.š.)
V Zambratiji so v okviru arheoloških izkopavanj pod vodstvom Arheološkega muzeja Istre leta 2011
in 2013 dokumentirali ostanke šivane ladje (Koncani Uhač, Uhač 2012, 535). Leta 2010 odvzeti vzorci
so pokazali kalibrirano starost med 1120 in 930 pr. n. š., zardi česar je Zambratija za zdaj najstarejši
primer šivane ladje na Sredozemskem morju (Boeto et. al 2014, 24). Ladijska konstrukcija, zajeta v
kampanji 2011, je bila zajeta sestavljena iz 8 platic in ostankov dveh in odtisa enega rebra. Pas oplate
(P16) ima v profilu obliko črke L in predstavlja zunanji rob plovila. Le-ta, skupaj z ukrivljenostjo reber
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nakazuje, da je vzdolžna os plovila potekala po sredini platic P9/P10 in P2. Ta srednji pas platic je na
sredini ladje širok 40 cm in poteka po celotni dolžini trupa. Na več mestih je imel popravke izvedene
s šivanjem. Plovilo prave kobilice nima (Koncani Uhač, Uhač 2012, 537).

Slika 7: Del tlorisa plovila z vzdolžnim in prečnim presekom po izkopavanjih 2011 (Koncani Uhač,
Uhač 2014, 536).
Platice so debele od 3 do 3,5 cm in so izdelane iz bresta, rebra pa iz jelše. Stiki med platicami so
povezani z vrvjo, ki je potekala preko luknjic na robovih platic. Luknjice so bile izvrtane diagonalno
in pod kotom in druga od druge oddaljene približno 5 cm. Spodnji (zunanji) rob platic na stikih je bil
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zaokrožen in je omogočal, da je vrv, s katero je bila zašita oplata, potekala pod njeno zunanjo površino
(slika 8). Notranji del stika je bil še pred šivanjem zaščiten s tanko leseno letvico, ki je verjetno služila
pritrditvi dodatnega tesnila. Preko letvice iz jelke in skozi luknjice so potekali diagonalni kontinuirani
šivi, luknjice z vrvmi pa so bile zatesnjene z majhnimi lesenimi mozniki iz topola. Na osnovi dveh
ostankov reber in enega odtisa so avtorji ugotovili, da so rebra trapezoidne oblike z zaokroženo zgornjo
stranjo, široko največ 10 cm, širina spodnje strani pa je med 3 in 3,5 cm. Rebra so iz lesa jelše. Skupine
izvrtanih luknjic okoli reber nakazujejo, da so skozi njih verjetno potekale vrvi, ki so rebra spajala z
ladijskim koritom (Koncani Uhač, Uhač 2012, 535-357).

Slika 8: Šivi se niso ohranili, vendar pa so od njih ostali odtisi na leseni letvici, ki je služila za
tesnjenje stikov med platicami. Enostavni diagonalni (vzporedni) šivi so bili dodatno učvrščeni z
majhnimi lesenimi zatiči, ki so na fotografiji dokumentirani z belimi risalnimi žebljički (Boeto et al.
2014, 24), vzporedno pa je prikazana risarska rekonstrukcija načina šivanja (Koncani Uhač, Uhač
2012, 534).
Leta 2013, ko so raziskali še preostal del konstrukcije, je bilo potrjeno, da celotna ladijska konstrukcija
temelji na tehniki šivanja. Ostanki lesene konstrukcije ladje v dolžino merijo 6,7 m, v širino pa 1,6 m,
ohranjen pa je eden od bokov ladje. Kolikor sem uspela razbrati iz objavljene literature gre za plovilo,
ki je temeljilo na »sestavljenem deblaku« (»appartient à la famille des monoxyles assemblés«) (Boetto,
Koncani Uhač, Uhač 2014, 24). Šivana ladja iz Zambratije kot prazgodovinska najdba šivane ladje na
vzhodni jadranski obali potrjuje, da so na področju tehniko poznali vsaj že v pozni bronasti dobi.
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Slika 9: Potapljač na fotografiji dokumentira gradbeni element s presekom v obliki črke L, ki tvori
zgornji rob stranice plovila, zanimiva pa je tudi debelina centralne platice (P9/P10), ki na koncu
presega 20 cm, proti sredini pa se zoži na 3 cm, drugi bok je ohranjen le do prvega pasu oplate
(Boetto, Koncani Uhač, Uhač 2014, 24).

4 Šivana plovila grške tradicije arhajskega obdobja
To poglavje temelji na članku Pomeya in Kahanova z naslovom The NW Greek shipbuilding tradition
and the Ma'agan Mikhael ship: a comparison from Mediterranean parallels from the sixth to fourth
centuries BC. Kot bo prikazano, se šivane ladje grške tradicije v Sredozemlju pojavljajo v časovnem
obsegu med 7. stoletje in 4. stoletje pr. n. š., ko se tehnika uporablja le še za nekatere dele plovil in
popravke, nadomesti pa jo spajanje oplate na pero in utor. Slednje je poslej značilna sredozemska
tehnika, prevzamejo jo Rimljani in ohrani se vse do srednjega veka, ko začnejo ladje postopoma graditi
po principu najprej ogrodje. Opisane ladje so razvrščene kronološko med 6. in 4. stoletjem pr. n. š.
Njihove skupne značilnosti so: izdelava »najprej oplata«, tetraedrične vdolbinice v zgornjih površinah
platic (za šive) in na široko postavljena rebra trapezoidnega preseka.
Poleg spremembe tehnologije avtorja prikazujeta tudi razvoj določenih ladijskih elementov, ki so
spremljali ta prehod, na primer razvoj načina za pritrditev reber in sprememba oblike dna. Kot delavno
hipotezo pa postavita interpretacijo, da je do razvoja prišlo ob stiku s feničansko tradicijo, ki so spoj
na pero in utor uporabljali od poznega 14. stoletja pr. n. š.
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Prve štiri ladje, obravnavane v članku, Giglio, Bon Porté 1, Cala Sant Vicenç in Jules-Verne 9
predstavljajo »arhetip« tehnike, kjer je bilo šivanje glavni način povezovanja lesenih elementov trupa.
Njihove druge skupne značilnosti so: dno polkrožne oblike s kobilico brez kobilične brazde, okrogli
mozniki (dowels) (včasih skupaj s prostimi peresi (unpeggd tenons), ki so v kombinaciji s šivanjem
zagotavljali stabilnost položaja platic in naklonov oplate ter preprečevali vzdolžne premike. Rebra so
sestavljale široko nameščene rebrnice in rebrni podaljški, v prerezu trapezoidne oblike, ki so imeli na
notranji strani izdelane pravokotne utore, pod katerimi so potekali vzdolžni šivi (Kahanov, Pomey
2004, 20).
Po tem se začne postopni prehod na tehniko spajanja oplate na pero in utor. Šivanje se zadrži za
povezovanje tistih delov ladijskega trupa, ki so posebej zapleteni za izdelavo in pa za popravke na
oplati. Druga skupina (Jules-Verne 7, Villneuve-Bargemon 1 (Cesar 1), Grand Ribaud in Gela 1)
predstavlja tehnološki napredek v tehniki izdelave – platice so le še delno povezane s šivanjem,
večinoma pa s tehniko spajanja na pero in utor. Šivanje je bilo uporabljeno za spajanje statev in za
popravke na oplati. Rebra so enaka kot v prejšnji skupini. Kljub temu da so na oplato pričvrščena z
dolgimi kovinskimi žeblji, ostajajo trapezoidne oblike. Na spodnji strani reber so še vedno utori za
šivanje, čeprav oplata ni več šivana. Ker ti dve značilnosti glede na konkretno konstrukcijo nista
funkcionalni, gre verjetno za »relikt« prejšnje faze v tehnološkem razvoju (Kahanov, Pomey 2004,
22).
Pri naslednjih dveh ladjah (Gela 2 in Ma'agan Mikhael) je tehnika spajanja na pero in utor še bolj
izražena, glavni tehnološki napredek pa je v obliki preseka ladijskega trupa, ki se spremeni iz zaobljene
oblike dna v obliko vinskega kozarca. Rebra Gele 2 so še vedno trapezoidne oblike z utori na spodnji
strani, medtem ko je spodnja stran reber na Ma'agan Mikhael gladka z nekaj premišljeno razmeščenimi
odprtinami za pretok kaluže (Kahanov, Pomey 2004, 23).
Kot zadnjo fazo razvoja in hkrati prvo fazo nove tradicije avtorja predlagata ladjo Kyrenia, ki je (zelo
verjetno) zgrajena brez uporabe tehnike šivanja. Nekatere konstrukcijske rešitve (sistem reber, oblika
vinskega kozarca, pritrjevanje reber s kovinskimi žeblji) se pojavijo že pri prej omenjenih
predhodnicah, vendar pa so nekatere njene značilnosti (kobilična brazda na celotni dolžini kobilice,
sistem reber s izmenjujočimi se polrebrnicami in rebrnicami, svinčena oplata) pokazatelji novih
tehnoloških rešitev, ki jim sledimo še daleč v prihodnost (Kahanov, Pomey 2004, 23).
Obravnavane ladje so datirane na podlagi najdb ali lesa (t.j. »neodvisno« od konstrukcijskih
podobnosti v izdelavi). Čeprav v drugi (sočasni) literaturi ponekod navajajo drugačne podatke, pa
avtorja argumentirata naslednji izvor ladij: Jules-Verne 9 in 7, Villeneuve-Bargemon, Cala Sant
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Vicenç in Bon Porté 1 so bile zgrajene v Massalii (fokajska kolonija ustanovljena v 6. stoletju pr.n.š.,
današnji Marseilles). Grške najdbe potrjujejo tudi izvor ladij Gela 1 in 2 (Magna Graecia ali Egejsko
morje) in Giglio (verjetno Korint). Izvor Ma'agan Mikhael v času objave članka ni bil potrjen z
najdbami, ampak na osnovi podobnosti z drugimi predstavniki grške tradicije. Ladjedelniška tradicija
arhajskega obdobja predvidoma izvira iz egejskega morja in se je po Mediteranu širila z grško
kolonizacijo (Kahanov, Pomey 2004, 24). Šivanje kot grško tradicijo lahko razberemo tudi iz
Homerskih epov (npr. Iliada 2, 135, McGrail 2004, 126). Argumentirano mnenje avtorjev je, da je
uporaba spajanja na pero in utor v grški ladjedelniški tradiciji vpliv stikov s Feničani v času zahodne
kolonizacije. Čeprav ni trdnih dokazov, da je tehnika spajanja na pero in utor feničanska ladjedelniška
tradicija, pa je argumentacija prepričljiva, podpirajo jo tudi pisni viri – Kato v De Agricultura spajanje
na pero in utor imenuje coagmenta punicana (punski spoji) (Kahanov, Pomey 2004, 25; Pomey et al.
2012, 292).

4.1 Giglio (580 pr. n. š.)
Ta brodolom je bil odkrit pri otoku Giglio v Tirenskem morju. Oplata je bila spojena s šivanjem v
značilni tehniki s šivi speljanimi skozi tetraedrične vdolbine in z okroglimi (prečnimi) mozniki
(dowels), vstavljenimi v utore v stranskih robovih platic. Na pravokotni leseni gredi – domnevno
kobilici - so ohranjeni sledi kobilične brazde, ki pa je verjetno segala le do konca statev. Ladja je imela
najverjetneje zaobljen presek trupa. Ocenjena dolžina trupa naj bi znašala okoli 25 m. S šivanjem je
bila spojena celotna oplata in ni podatkov o uporabi kovinskih žebljev (Kahanov, Pomey 2004, 14).

4.2 Bon Porté 1 (540–510 pr. n. š.)
V istoimenskem zalivu na jugu Francije so odkrili manjšo ladjo Bon Porté 1, predvidoma dolgo 10 m.
S pravokotno kobilico in zaobljenim dnom ter sistemom šivanja s tetraedričnimi vdolbinicami in
okroglimi mozniki spada v isto skupino kot Giglio. Tudi v lastnostih reber se ujema z ostalimi
predstavnicami te skupine: rebra so sestavljena iz rebrnic in podaljškov, močno trapezoidnega preseka
ozkim spodnjim delom, širšim izbočenim zgornjim delom in z utori za šive na spodnji strani. Na trup
so pritrjena s šivanjem in med seboj oddaljena 96 cm (Kahanov, Pomey 2004, 14). Šivi se niso ohranili
in so bili prepoznani šele kasneje. 2 cm debele platice so bile sestavljene s pomočjo moznikov ter čez
stike in tesnilo med platicami zašite s kontinuiranimi šivi (McGrail 2004, 134).

4.3 Cala Sant Vicenç (530–500 pr. n. š.)
Ostanki ladijskega trupa so bili odkriti na severni obali Majorke in raziskani 2002. Ohranjeni del trupa
v dolžino meri 6 m. Oplata je bila v celoti povezana s šivanjem, ki pa se tehnološko nekoliko razlikuje
od prejšnjih treh primerov. Platice so poravnane z okroglimi mozniki le na kobilici pravokotnega
preseka brez brazde, medtem ko je preostali del oplate povezan s šivanjem in prostimi peresi (unpegged
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tenons). Rebra so tipična za to skupino in prav tako s šivanjem pritrjena na oplato (Kahanov, Pomey
2004, 15).

4.4 Jules Verne 9 (525–510 pr. n. š.)
Majhna ribiška ladja, namenjena plovbi v obalnem pasu, je bila najdena med izkopavanji v pristanišču
antične Massalie na današnjem trgu Julesa Verna. Rekonstrukcija ladje v dolžino meri 9 m in je
datirana v zadnje desetletje 6. stoletja. Ima vse skupne značilnosti »arhajske skupine«. Celotna ladijska
konstrukcija je bila spojena s šivanjem. Oplata je v celoti šivana v tehniki tetraedričnih vdolbinic in
okroglih moznikov. Rebra so pritrjena samo s šivanjem, nadrebra pa z lesenimi klini (treenails) in
šivanjem. Šivi vključno s tesnilom so se ohranili (Kahanov, Pomey 2004, 15).

Slika 10: Zgoraj - Rekonstrukcija dela oplate, kobilice in rebra Jules Verne 9 (Splet 3); Spodaj Diagram šivov iz razbitine Jules Verne 9 (Pomey 2012, 27).
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4.5 Jules Verne 7 (525–510 pr. n. š.)
Po dataciji je sočasna z Jules Verne 9, vendar lahko opazimo modernejše konstrukcijske detajle. Je
tudi večja - njena replika v dolžino meri 16 m. Kobilica ima nekoliko daljše brazde, ki segajo približno
meter čez preploščitev s statvami. Oplata je večinoma spojena na pero in utor. Šivanje so uporabili za
pričvrstitev oplate na statve in na kobilico na obeh koncih ladje. Šivanje (včasih skupaj z okroglimi
mozniki) je bilo uporabljeno tudi za vsa popravila oplate. Rebra sestavljajo trapezoidne rebrnice in
rebrni podaljški, postavljeni so skoraj meter narazen, na oplato pa so pričvrščeni z železnimi žeblji.
Nadrebra so bila pravokotnega preseka in na oplato pritrjena delno s šivanjem in delno z lesenimi klini
(treenails). Sistem reber ima na spodnji strani utore za šive, čeprav platice niso bile šivane11 (Kahanov,
Pomey 2004, 16).

4.6 Villneuve-Bargemon 1 (525–510 pr. n. š.)
Ladjo so prav tako odkrili v starem Massalijskem pristanišču nedaleč od omenjenih razbitin. Kot obe
prejšnji ladji je bila tudi ta zapuščena. Po velikosti in namenu je podobna Jules Verne 9, po konstrukciji
pa Jules Verne 7. Večinoma je bila spojena na pero in utor, razen na koncih in pri popravilih, kjer je
bila šivana. V razporeditvi in lastnostih sistema reber je enaka ladji Jules Verne 9 (Kahanov, Pomey
2004, 17).

4.7 Grand Ribaud F (515–470 pr. n . š.)
Odkrita na južni obali Francije, njen izvor glede na tovor etruščanskih amfor in grške keramike ni
popolnoma potrjen. V konstrukcijskih značilnostih je podobna Jules Verne 7, oba konca oplate sta
prišita na statve. Preostanek oplate je povezan na pero in utor, rebra so značilne trapezoidne oblike s
pravokotnimi utori za šive in z železnimi žeblji pritrjena na oplato. Imela je hrbtenico. Zaradi velike
globine (60m) ladja ni raziskana v celoti, gre pa za svoj precej veliko plovilo, ki v dolžino meri od 20
do 25 m (Kahanov, Pomey 2004, 17).

4.8 Gela 1 (500–480 pr. n. š.)
Gela 1 je bila najdena na obali južne Sicilije, njeno poreklo pa je verjetno Magna Graecia ali egejski
prostor. Dolga naj bi bila 17–18 m, ima pa zaobljeno dno in pravokotno kobilico ter brazde na krmni
statvi. Oplata je bila povezana na dva načina – do tretjega pasu oplate je bila šivana in povezana z
okroglimi mozniki, nad tretjim pasom pa spojena na pero in utor. Šivi, vključno s tesnilom, so se
ohranili. Dvodelne rebrnice so bile trapezoidne oblike z utori za šive v spodnjem delu ladijskega trupa.

11

Obstajajo interpretacije, po katerih so ti utori namenjeni pretakanju kaluže, vendar pa avtor meni, da je bolj verjetno,
da gre za prežitek prejšnje tehnike izdelave. Kot že omenjeno je tudi oblika reber še vedno trapezoidna, čeprav so tokrat
pritrjena z žeblji in ne s šivanjem. Tudi to dejstvo razlaga v enakem smislu (oblika reber se je obdržala iz časa, ko so bila
ta še spojena s šivanjem).
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Rebra so bila pritrjena s kovinskimi žeblji. Ohranjen pa je tudi temelj jambora (Kahanov, Pomey 2004,
17).

4.9 Gela 2 (450–425 pr. n. š.)
Po velikosti in izvoru je podobna ladji Gela 1. Od nje pa se loči po pomembni novosti – njen trup ima
presek v obliki vinskega kozarca, kar jo naredi najstarejšo ladjo te oblike. Oplata je povezana na pero
in utor, le majhen popravek je bil šivan v značilni grški tehniki s tetraedričnimi vdolbinicami. Rebrnice
trapezoidne oblike so bile pri dnu podložene, da so se prilegale novi obliki dna, na oplato pa so bile
pritrjene z železnimi žeblji z notranje strani (Kahanov, Pomey 2004, 18).

4.10 Ma'agan Mikhael (ok. 400 pr. n. š.)
Ma'agan Mikhael je majhna trgovska ladja odkrita v Izraelu blizu Haife. Njena originalna velikost je
bila 13,5 m, presek trupa pa ima obliko vinskega kozarca. Na pravokotno kobilico brez brazde je bila
oplata pritrjena na pero in utor. Rebra so bila sestavljena iz rebrnic in rebrnih podaljškov. Na oplato
pa so bila pritrjena z bronastimi žeblji, ki
so potekali z zunanje strani oplate. Ko je
bila laja zgrajena do 4 pasu oplate, sta bili
na krmno in premčno statvo ter preko
majhnega dela kobilice z žeblji pribiti
kolenu. Ti koleni sta bili glavna elementa
sistema šivanja – na njih so bili na obeh
koncih prišiti robovi platic. Poleg šivanja
nista imeli druge vloge v zgradbi premca in
krme. Na njih so bile iztesane vzporedne
tetraedrične vdolbinice, skozi katere so bile
zvrtane luknjice za šive, ki so oplato v
njenih najskrajnejših delih povezovali s
kolenom. Šivanje je bilo izvedeno brez
okroglih moznikov. Na tej ladji je bilo
namenjeno le povezavi oplate z vzdolžnimi
elementi stabilnosti (ne pa tudi med seboj)
(Kahanov, Pomey 2004, 7-13).
Slika 11: Ostanki brodoloma Ma'agan Mikhael po
konzervaciji (Splet 4).
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5 Tradicije šivanih ladij na Jadranu
Tudi na obalah jadranskega morja je bilo odkritih več šivanih ladij. Najdbe teh ladij lahko strnimo v
različne tradicije. Glede na literaturo, lahko na področju severnega Jadrana razlikujemo (vsaj) dve
regionalni tradiciji – rimsko-padsko in rimsko-ilirsko tradicijo (Boetto, Rousse 2012).
Pri pregledu razprostranjenosti šivanih ladij v Jadranskem morju lahko opazimo, da so se zadržale v
severnem delu Jadrana in da njihove datacije kažejo nekoliko drugačno sliko kot jo lahko vidimo v
Sredozemlju, kjer šivane ladje v 4. stoletju nadomestijo ladje z oplato na pero in utor. Z izjemo najdbe
iz Zambratije (in fragmenta iz severa beneške lagune) brodolomi najdbe šivanih ladij pripadajo
rimskemu obdobju (od 2/1. stoletja pr.n.š. naprej), na zahodni jadranski obali pa se je tehnika ohranila
do srednjega veka (7.stoletje n.š.) (Beltrame 1999; id. 2002; id. 2009 Beltrame, Gaddi 2013). Antični
pisani viri šivane ladje na vzhodnem delu Jadranske obale pripisujejo železnodobnemu prebivalstvu
histrskega in liburnijskega porekla, ladje na zahodni jadranski obali pa so plule po zelo specifičnem
lagunarnem plovnem področju, prepredenem z rečnimi kanali, močvirnatimi ravnicami in plitvem
obalnem pasu, kjer so njihove konstrukcijske posebnosti predstavljale prednosti. Čeprav si pod
pojmom Jadrana predstavljamo morje z obalo in otoki pa lahko v obravnavanje njegovih ladij in
tradicij vključimo tudi ladjo iz Lip.

Slika 12: Lokacije najdb: padska tradicija (rdeče) in rimsko-ilirska tradicija (rumeno) ter ladja iz Lip
(zeleno).
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5.1 Italija
Na zahodni obali Jadrana predvsem na področju delte reke Pad in njenega porečja, je bilo najdenih več
ostankov šivanih plovil. Najstarejša je iz 2/1.stoletja pr. n. š. (Cavanella d'Adige), najmlajša pa verjetno
iz 7. stoletja n. š. (del literature navaja tudi 11. stoletje), nekatere značilnosti te tehnologije so se
ohranile še v tradicionalnem ladjedelništvu severne Italije v 20. stoletju (padski bricél, gondola iz
jezera Como (Bonino 1985, 97–100)). Šivana plovila so omenjena tudi v pisnih virih in so znotraj
datacije med 2. stoletjem pr. n. š. in 7. stoletjem n. š. (Pacuvius, Niptra, frag.250. - 2. stoletje n. š. in
St. Jerome Epistulae CXXVIII – 5.stoletje n. š.), Livij (X, 2, 4.15) pa govori o uporabi ladij z ravnim
dnom v lagunskih močvirjih severnega Jadrana že v 3.stoletju pr. n. š. (Beltrame 1999, 110).
Plovila padske tradicije so si poleg tehnike izdelave podobna tudi po obliki – gre za plovila z ravnim
dnom brez kobilice ali s plosko kobilico, ki so dobro prilagojena za plovbo po plitvih lagunah in rečnih
kanalih. Najbolje ohranjene so najdbe iz mesteca Comacchio, kjer sta ohranjeni ladja iz 1. stoletja pr.
n. š. in le nekaj sto metrov oddaljena Santa Maria in Padovetere iz 5. stoletja n. š. (Beltrame, Costa
2016). Za ladje tradicije reke Pad so značilni trapezoidni ali pravokotni utori (odvisno od debeline
platic) za zaščito šivov na zunanji strani robov platic, z notranje strani pa šivi potekajo preko
enostavnih luknjic (Beltrame 1997, 94). Šivi potekajo v značilnem X vzorcu. Ladje so si podobne tudi
po vrsti lesa, in sicer imajo največkrat oplato iz bresta in rebra iz hrastovine.
V članku Boetto in Rouse sta omenjeni dve podskupini: v prvo spadajo ladje z ravnim dnom (Stella 1,
Corte Cavanella 1 in 2), v drugo pa ladje s plosko kobilico (Comacchio, Lido di Venecia, Cervia
Pomposa).

Slika 13: Šivi so potekali paralelno in na križ skozi poševno izvrtane luknjice (Beltrame 1997, 95).
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5.1.1 Rimske najdbe
Datacije najdb se gibljejo od 2./1. stoletja pr. n. š do 5. stoletja n. š., izjemo morda predstavlja 130 cm
dolg fragment s severa beneške lagune, ki je imel na enem robu poševno izvrtane luknjice, v katere so
bili vstavljeni majhni leseni zatiči. Rezultati 14C analize najdbo datirajo v obdobje okoli 530 pr. n. š.
Domnevno bi lahko šlo za element šivanega plovila, vendar je zaradi skopih podatkov najdba slabo
poznana (Beltrame 1999, 106).

Slika 14: Ostanki srednjega dela elementa ene izmed statev domnevno šivanega plovila iz severa
beneškega zaliva (Beltrame 2002, 365).
5.1.1.1 Cavanella d'Adige – konec 2.st. začetek 1.st. pr.n.š.

Ostanki te ladje so bili izkopani leta 2008 v delti reke Adiže. Glede na njen položaj in stratigrafsko
situacijo, je bila ladja v sekundarni legi; lahko je omogočala pristop k vodi (kot mostiček), ali pa je
utrjevala rečni breg pred erozijo. Na podlagi stratigrafije je datirana med konec 2. in začetek 1. st. pr.
n. š., kar pomeni, da gre za zelo zgodnji primerek ladje iz te tradicije (Tiboni 2013). Luknjice na
robovih platic, tesnilo med stiki, ostanki smole in s šivanjem izvedeno popravilo ter sledovi reber, so
značilnosti, ki utemeljeno nakazujejo, da gre za plovilo in ne kakšno drugo konstrukcijo (Tiboni 2014,
198; Beltrame, Gaddi 2013, 297). Platice so povezane s šivanjem v značilnem X vzorcu, luknjice so
bile dodatno zatesnjene z lesenimi zatiči, rebra pa pritrjena na oplato z lesenimi klini. Oba konca
plovila sta zaobljena navzgor – na eni strani 0,85 m in drugi 1,04 m, celotno plovilo pa v dolžino meri
5,67 m. Prehod iz dna v boke je izklesan iz enega kosa, ki ga avtor imenuje »monoxyle element of
transition or a L-shaped plank« - glede na opis gre za čolnico. Ta je bila na platice povezana z lesenimi
klini in zatiči, ki so bili vstavljeni v pravilne luknjice na robu platice. Na tem robu je avtor opazil tudi
4 pravokotne vdolbine, kamor so segali konci reber. Ohranjeni del plovila obsega še dve platici široki
30 cm in zgornjo platico plovila imenovano krajnico (planksheer) (Tiboni 2013). Pozicije reber(nic)
so ugotovili na podlagi parov lesenih klinov, na zunanji strani plovila, ki si sledijo v enakomernih
razmakih po približno 1 m. Rebra so bila zelo tanka v preseku le 7x5 cm, kar glede na majhno velikost
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plovila ni nenavadno. Avtor nadaljnje ugotavlja, da je način šivanja na tem plovilu zagotavljal dovolj
stabilnosti, da povezava z mozniki med platicami ni bila potrebna (Tiboni 2013). Očitno je, da plovilo
pripada rimsko-padski tradiciji, tipološko pa avtor predlaga podskupino, ki ji poleg Cavanelle d'Adige
pripadajo še Comacchio – Valle Ponti, Lido di Venezia, Corte Cavanella 1 in 2 ter Stella, ki so bile
zgrajene brez uporabe tehnike na pero in utor.
5.1.1.2 Valle Ponti di Comacchio – konec 1. stoletja pr.n.š.
Trup je odlično ohranjen, najden je bil pri poglabljanju rečnega kanala v 80.-ih letih 20. stoletja. Ladjo
z ravnim dnom in zaobljenimi boki so izkopali, dokumentirali in prenesli v Palazzo Bellini, kjer je
razstavljena v posebej za to namenjenemu muzeju. Nasedla je na obali, kjer jo je zaradi težkega tovora
hitro prekril pesek. Ohranjenih je več kot 20 m trupa, ki je na krmi še vedno spojen s krmno statvo in
kolenom krmne statve. Levi bok je ohranjen do robnice, medtem ko se premec in desni bok nista
ohranila. Ladja ni imela prave kobilice. Obliko oplate so določali ploska kobilica in pasovi oplate, ki
so med seboj povezani s šivanjem. Ploska kobilica je bila z žeblji in poševnimi preploščitvami pritrjena
na krmne in premčne gradbene elemente. Šivi na oplati so potekali tako, da je bila vrvica vsaj trikrat
prečno in diagonalno povlečena skozi sosednje luknjice. Luknjice so bile izvrtane diagonalno in so se
na zunanji strani 4 cm debele oplate stikale v majhnih pravokotnih utorih, ki so ščitili šive pred obrabo.
Vsi stiki oplate in luknjice so bili dodatno zatesnjeni s smolo prepojenim rastlinskim materialom,
luknjice pa so bile dodatno zatesnjene z majhnimi lesenimi zatiči (pegs) iz različnih vrst lesa. Na levem
boku je ohranjen tudi 7 cm debel opas. Rebra so sestavljena iz rebrnic in rebrnih podaljškov
pravokotnega preseka s pravokotnimi, 10 cm širokimi utori za premostitev šivov na oplati. Glede na
raznolik tovor, ki je med drugim vseboval tudi ladjedelniško orodje, tehtnico in oblačila ter obutev, je
brodolom datiran v konec 1. stoletje pr. n. š. (Bonino 1985, 91–93, Splet 5).
5.1.1.3 Stella – druga polovica 1.stoletja n.š.
Najdba iz reke Stelle blizu Prečenika (Precenicco), je na podlagi tovora datirana v prvo četrtino
1.st.n.š., na podlagi radiokarbonskih analiz pa v drugo polovico istega stoletja (Castro, Capulli 2016,
38). Reka z mirnim tokom se napaja iz deževnice in vode iz Alp. Ladja se po reki imenuje Stella 1,
odkrili so jo leta 1981, dokumentirali pa 1998 in 1999 ter 2011, od 2013 do danes pa potekajo raziskave
na območju severno od ladje. Gre za predstavnico rečnih barž z ravnim dnom, nosila pa je tovor tegul
in imbrexov (Castro, Capulli 2016, 29-31). Dno je bilo široko 2 metra, eden od bokov je ohranjen do
40 cm, nista pa se ohranila niti krma niti premec. Na podlagi ohranjenega rebrnega podaljška in višine
tovora predvidevajo, da je bila ladja visoka okoli 80 cm (Castro, Capulli 2016, 32). Stiki med oplato
so bili spojeni z značilnimi šivi te ladjedelniške tradicije. Luknjice za šive so bile izvrtane poševno
pod kotom okoli 45 stopinj, z notranje strani oplate so bile trikotne oblike in zatesnjene z lesenimi
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zatiči, z zunanje strani pa so utori za šive komaj opazni. Na zunanjem stranskem robu skrajne platice
dna so opazili dve luknjici, zaradi česar sklepajo, da je bil prehod med dnom in stranico ladje dodatno
okrepljen z mozniki. Rebrnice so ravne, nekatere imajo na koncu kratko koleno, kjer dno prehaja v
bok. Rebrni podaljški z njimi niso povezani in imajo na prehodu iz dna daljša kolena, ki pa se tudi niso
ohranila v polni dolžini. Čeprav v članku ni posebej napisano so bila rebra pritrjena le z lesenimi klini
(treenails), saj kovinski žeblji niso bili odkriti. Na spodnji strani imajo značilne utore za šive in
odprtine za pretok kaluže. Preko njih so potekale še platice notranje oplate, ki niso bile pritrjene na
ladijski trup (Castro, Capulli 2016, 33-36).
Poleg omenjene barže so bili odkriti tudi ostanki 7 metrov dolge lesene strukture nepotrjenega izvora.
Strukturo sestavljajta dva nivoja – spodnji (zunanji) je sestavljen iz dveh pasov oplate, ki sta
medsebojno povezana na pero in utor. Notranji (zgornji) nima ohranjenih ostankov spojev na robovih.
Med njima so 4 pokončne lesene grede, na katere je bil s kovinskim žeblji pribit zgornji del oplate
(Castro, Capulli 2016, 37). Beltrame je interpretiral, da gre za konstrukcijski del barže Stella 1, ki naj
bi imela oplato na dnu povezano s šivi, zgornje pasove oplate pa pero in utor. Mešana tehnika izdelave
je bila uporabljena že pri ladji iz Comacchia (Beltrame 1999, 106). Vprašanje namena te strukture
ostaja odprto.

Slika 15: Položaj Stelle 1 in neidentificirane lesene strukture (Castro, Capulli 2016, 37).
5.1.1.4 Corte Cavanella 1 in 2 – konec 1. stoletja n. š.
Obe plovili sta najdeni v 80-ih letih med ostanki rimske naselbine, ki je bila poseljena med 1. stoletjem
pr.n.š. in 1. stoletjem n.š. Arheološko najdišče obsega naselbino, ki so jo z vodotokom povezovali
umetno izkopani kanali. Prvo je bilo odkrito pod porušenim napuščem strehe, s katero je bilo verjetno
pokrito manjše pristanišče, drugo pa je bilo očitno izkoriščeno za sekundarni namen, kot temelj manjše
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platforme. Obe najdbi sta bili z najdbami (amfora z ravnim dnom in nervin dupondij) datirani v konec
1. stoletja n.š. Obe plovili sta imeli ravno dno brez kobilice (Beltrame 1999, 106). Ostanki prvega
plovila so bili ohranjeni v dolžini okoli 7 m in so obsegali 7 pasov oplate in 8 rebrnic. Ravno dno in
ohranjena stranica plovila sta drug na drugega spojena pod topim kotom. Drugo plovilo je imelo
odrezan skrajni konec, oplato pa so še držali šivi, ki so z zunanje strani pogreznjeni v kvadratne in ne
trapezoidne utore. Po mnenju avtorja se je pravokotna oblika uporabljala za oplato debeline ne več kot
3,5 cm, trapezoidni utori pa so značilni za debelejšo oplato (Beltrame 1999, 108). Zanimiva je izbira
vrst lesa: jelka za oplato in cipresa ter kostanj za lesene zatiče (Beltrame 2000, 92).

Slika 16: Corte Cavanella 2 (Beltrame 2000, 94).
5.1.1.5 Lido - Benetke (Alberi) – začetek 2.stoletja n. š.
Na lokaciji so med leti 1993 in 1997 našli več fragmentov oplate in eno rebrnico pravokotnega preseka.
Zelo verjetno gre za ostanke trupa šivane ladje. Radiokarbonska datacija je vrnila rezultate od začetka
do polovice 2. stoletja n. š. (Beltrame 1999, 103). Lahko bi šlo za ostanke brodoloma, ki se je zgodil,
ko je ladja poskušala vpluti na območje današnjega pristanišča Melamocco. Brestova oplata ima z
zunanje strani trapezoidne utore, ki so enaki kot na ladji iz Comacchia, ponekod se je ob lesenih zatičih
iz lipe ohranila tudi originalna vrv. Povprečna debelina platic je 4,5 cm, največja pa 10 cm.

Slika 17: Fragment oplate iz Lida. Fotografija prikazuje zunanjo stran s trapezoidnimi utori, lesenimi
zatiči in s stikom v obliki črke S (Beltrame 2002, 357).
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Ostanki edine najdene rebrnice imajo pravokoten presek in so bili očitno pritrjeni z lesenimi klini iz
vrbe. Njen spodnji del ima značilne utore za premostitev šivov in trikotno odprtino za pretok kaluže
(Beltrame 2000, 91). Šest let kasneje so našli še eno platico manjših dimenzij, ki bi glede na najdišče
in enake lastnosti pripadala istemu plovilu (Beltrame, Gaddi 2013, 302).
Avtor poroča pa še o najdbi na lokaciji v bližini – Lido di Venezia S. Nicoletto, kjer so se leta 2000 in
2013 pojavili ostanki šivane oplate (Beltrame, Gaddi 2013, 302).
5.1.1.6 Padova (1991) – 2. stoletje n.š.
V sekundarni uporabi kot temelj podpornega zidu, ki je preprečeval erozijo rečnega brega, so bili
najdeni ostanki premca ali krme šivanega plovila, ohranjeni v dolžini 4,4 m. Po stratigrafiji je bilo
plovilo sekundarno uporabljeno v 2. stoletju n.š. Ohranjene so bile 4 platice brestove oplate, rebra se
niso ohranila, vendar je mogoče na trupu opaziti ostanke osmih reber (Beltrame 1999, 106).
5.1.1.6 Aquileia - Kanal Anfora – konec 2., začetek 3. stoletja n. š.
V kanalu Anfora, ki je Aquileio povezoval z laguno Grado, so leta 1988 našli ostanke dveh pasov
oplate v dolžini 10 m in del rebra. Na oplati je viden stik v obliki črke S in popravilo, izvedeno s
šivanjem (Beltrame 1999, 104). Na stikih oplate je ohranjeno tudi tesnilo iz rastlinskih vlaken in vrv
(Beltrame 2000, 91).

Slika 18: Detajl popravka na delu oplate iz kanala Anfora (Beltrame 2002, 359).

28

Med novimi izkopavanji leta 2004 in 2005 v plasti, ki je stratigrafsko datirana v konec 2. in začetek 3.
st.n.š. so odkrili še več ostankov šivanih platic ladijskega dna. Glede na položaj najdbe in debelino
platic, verjetno ne gre za ostanke iste ladje kot pri najdbi iz 1988. Tri platice v skupni dolžini 2m in
širini 24cm, so bile debele zgolj 2 cm. Na robovih so imele izvrtane poševne trapezoidne luknjice,
preko katerih so potekale vrvi za šive, ki so bile dodatno učvrščene z lesenimi zatiči. Na oplati so
opazili 4 luknje za kovinske žeblje, je mogoče, da so bila rebra pričvrščena z žeblji, kar je pri ladjah te
tradicije redkost. Redkost pa je tudi okrogli moznik v oplati, s katerim so si pomagali pri poravnavi
platic pred šivanjem. Šivi so bili izvedeni v za to tradicijo značilnem X vzorcu. Nedaleč stran so bili
odkriti tudi kosi 4 reber, dva sta imela značilne utore za šive. Preko njih so potekali leseni klini (ne
železni žeblji) (Beltrame, Gaddi 2013, 300).
5.1.1.7 Santa Maria in Padovetere – Comacchio – 5. stoletje n. š.

Najdba šivane ladje iz Santa Maria in Padovetere se nahaja 3,5km od že omenjene ladje iz 1. stoletja
pr.n.š. Na podlagi bronastih novcev in fragmentov amfore, je sloj v katerem je ležala datiran v 5.
stoletje. Najdba se nahaja v eni izmed mnogih izginulih rečnih strug v delti reke Pad. Ohranjeni deli
plovila obsegajo dno in precej dobro ohranjeno (krmno?) statvo ter bok, skupno pa v dolžino merijo
malo več kot 20m. Zanimivo je, da so na barži uporabljene različne poznane tehnike spajanja
elementov ladijskega trupa – šivanje, spajanje na pero in utor, železni žeblji, oplata pa v majhnem delu
spojena tudi v preklopni (prekrivalni, strešni) gradnji (Beltrame, Costa 2016, 1-3). Prečni prerez
plovila pri glavnem rebru kaže, da gre za plovilo ravnega dna brez kobilice. Stranice se glede na dno
vzpenjajo pod kotom 130°. Poleg omenjenih elementov se je ohranilo tudi 24 reber, ki obsegajo
rebrnice in rebrne podaljške ter nekaj notranjih vzdolžnih elementov (Beltrame, Costa 2016, 5). Dno
je sestavljeno iz 9 platic položenih v tekočo (gladko, dotikalno) oplato in na robovih sešitih v za
rimsko-padsko tradicijo značilnem X šivu. Na enak način je povezanih tudi prvih pet pasov oplate
boka, preostale pa so povezane preklopno in zabite s kovinskimi žeblji. Kovinski žeblji so bili
uporabljeni tudi pri povezavi bočnih platic s statvo in z dnom, pa tudi za povezavo statve s centralno
platico (Beltrame, Costa 2016). Rebrnice pravokotnega preseka, z utori za šive in pretok kaluže so v
večjem delu pritrjene z lesenimi klini. Nekatere imajo krajša kolena, nekatere pa so sestavljene še iz
rebrnih podaljškov. Med rebri označenimi F12 in F13 med stiki v oplati ni bilo tesnila in šivov, avtor
predvideva, da bi lahko šlo za mesto, kjer je bila črpalka za kalužo. Kako so platice spojene na tem
mestu za enkrat še ni znano, lahko pa bi šlo za uporabo spajanja na pero in utor (Beltrame, Costa 2016,
9). Avtorji so ohranjeni skrajni del ladje interpretirali kot krmo, zaradi visoke statve, ki je bila, glede
na ikonografske prikaze iz osrednje Nemčije, potrebna za pritrditev visokega krmilnega vesla in
krmarjevega stojišča. Gre za zelo zanimivo odkritje presenetljivo dobro ohranjene ladje, ki po
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raznovrstnosti tehnik (tako sredozemskih kot centralno evropskih) odkriva, da so bili ladjedelci tistega
časa dobro seznanjeni z vsemi razpoložljivimi tehnikami izdelave (Beltrame, Costa 2016, 9).

Slika 19: Pogled na ladijsko dno in (desni) bok, kjer se vidi preklopno gradnjo in na kasnejši deblak
(6.-9.st.n.š.) (Beltrame, Costa 2016, 5).
5.1.2 Poznejše najdbe
5.1.2.1 Cervia – 7 stoletje.n.š.
Najdenih 7 fragmentov brestove oplate je imelo na robovih izvrtane diagonalne luknjice, ki so bile
zatesnjene z lesenimi zatiči, ki se do danes niso ohranili, mogoče pa je opaziti tudi trapezoidne utore.
Poševne stike na koncih platic so učvrščevali ohranjeni kovinski žeblji. Rebra so bila iz hrastovine.
Ladja je na podlagi keramičnih najdb in sidra v obliki križa (Beltrame 2009, 415) datirana v 7. stoletje
n.š. (Beltrame 1999, 105; Beltrame 2002, 359).
5.1.2.2 Pomposa Borgo Caprile – 11.stoletje?
Ladja Pomoposa je bila odkrita 1956 blizu istoimenskega samostana iz 11. stoletja, vendar so jo pustili
in situ. Vzeli so le vzorec šivanja. Bonino, ki je vzorce analiziral, je ugotovil podobnost z najdbami iz
Cervie iz 7.stoletja, vendar je ladjo vseeno datiral v 11. Beltrame (2002, 415) pa opozarja, da moramo
biti do datacije kritični, saj ostanki niso bili datirani z ustrezno arheološko metodo, hkrati pa drugih
dokazov za obstoj te tehnike v tem obdobju nimamo.
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Slika 20: Cervia - Ostanki oplate z luknjicami na robovih za šive in reber z luknjami za kovinske
žeblje (Beltrame 2002, 360).

5.2 Šivane ladje na vzhodni jadranski obali
Najstarejša najdba na tem območju je iz zaliva Zambratije, ki je zaradi tega predstavljena med
prazgodovinskimi šivanimi plovili. Ta najdba je v načinu šivanja podobna najdbam iz Zatona pri Ninu
in najdbam iz Caske, pa tudi Puli 1, v načinu izgradnje pa se močno razlikuje od ostalih odkritih in
raziskanih plovil. Vse ostale so datirane v prva tri stoletja n. š., odstopa le radiokarbonska datacija lesa
ladij Zaton-Nin, ki kaže, da je bil les za gradnjo ladje posekan v 2 stoletju pr. n. š., ladje pa so
stratigrafsko in z najdbami datirane med 1. in 3. stoletje n. š. Najdbe v Caski dokazujejo, da so šivane
ladje obstajale sočasno z ladjami, izdelanimi v tehniki na pero in utor. Po konstrukciji se razlikujejo
od najdb padske tradicije, saj imajo zaobljeno dno in kobilico. Njihovo navigacijsko območje je bila
močno razčlenjena vzhodna jadranska obala z mirnimi zalivi (Nin, Caska), stalnimi maestralom preko
poletja, pa tudi divjo burjo in nevarnim jugom ter ozkimi kanali, ki so zahtevali dobro poznavanje
plovnega območja in varnih zatočišč pred morebitnim nepredvidljivim vremenom. Poglavje temelji na
interpretacijah Irene Radić Rossi, Giulie Boetto in Corine Rousse, obravnavane so najdbe ladij iz
Caske, Pule in Zatona.
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5.2.1 Caska – 1. do 2. stoletje n. š.
V Caski na Pagu že več let potekajo arheološke raziskave, ki obsegajo tudi podvodna izkopavanja. Gre
za rimskodobni kompleks, najdišče pa se razprostira tako na kopnem kot pod morjem, kjer se nahajajo
predvsem razne pristaniške strukture in ostanki urejene obale. Vse najdene ladje so kontekstualno v
sekundarni uporabi, kot temelji pristaniških konstrukcij. Odslužene ladje so potopili in napolnili s
kamenjem, to so uporabili kot del kamnitega pomola ali pristaniške ploščadi. Najnovejša najdba šivane
ladje najdena 2016 (Caska 4) pa se nahaja med lesenimi pravokotnimi strukturami, katerih namen še
ni pojasnjen.
Prvo šivano ladjo (Caska 1) so delno dokumentirali med izkopavanji pristaniških konstrukcij leta 2009,
med kampanjo 2010 pa so raziskali celotno ladijsko konstrukcijo. Začetek sekundarne rabe trupa je na
podlagi keramičnih najdb (grlo amfore z ravnim dnom) datiran v 2. stoletje n. š., zato bi lahko posredno
zaključili, da je bila ladja v (primarni) uporabi v 1. stoletju n. š. (Radić Rossi, Boetto 2011, 507). Ladja
se je nahajala pod plastjo velikih lomljencev apnenca, malte in manjšega kamenja, poleg njene lege pa
na sekundarno uporabo kažejo skozi trup prodirajoči leseni koli. Gre za spodnji del trupa manjšega
plovila; skupna dolžina ohranjenega dela je 8 m, širina pa 1,66 m.

Slika 21: Plan najdišča z označenimi pozicijami šivanih ladij Caska 1 (rdeče), Caska 3 in Caska 4
(zeleno) (Radić Rossi, Boetto 2015).
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Slika 22: Ladijski trup napolnjen z lomljenim kamnom (Radić Rossi, Boetto 2011, 507).
Plovilo je imelo rahlo zaobljeno dno in enostavno pravokotno hrastovo kobilico brez brazde, ki se je
ohranila v dolžini 6,55 m. Na vsaki strani sta se ohranili tudi preploščitvi za krmno in premčno statvo,
ki ju je dodatno utrjeval prečno vstavljen lesen klin. Z vsake strani kobilice je ohranjenih 6 pasov
oplate in 7 rebrnic, ki so bile na trup pritrjene z lesenimi klini (treenails) (Rossi, Boetto 2010, 301;
Rossi, Boetto 2011, 509). Drugi vzdolžni notranji gradbeni elementi trupa se niso ohranili, prav tako
pa tudi ne temelj jambora ali ostanki krmila. Bukova oplata je bila spojena z enostavnimi vzporednimi
šivi. Šivanje je potekalo kontinuirano poševno preko tesnila iz snopov rastlinskih vlaken (predvidoma
iz lipovega ličja).
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Slika 23: Podrobnosti šivov na Caski 1 – A-B Rastlinsko tesnilo je bilo tesno povezano s šivanjem z
vrvico, spleteno iz treh niti. Na robove oplate so izvrtali luknjice, skozi katere so potekali enostavni
šivi, ki so bili z notranje strani dodatno zategnjeni in zatesnjeni z malimi lesenimi zatiči, zabitimi v
luknjice za šive; C-D na zunanji strani oplate so bile majhne vdolbinice, v katere so bili ugreznjeni
šivi (Radić Rossi, Boetto 2015).
Skupno se je in situ ohranilo 7 hrastovih rebrnic, glede na sledove na ladijskem trupu pa jih je moralo
biti najmanj 14. Medsebojno so oddaljene povprečno 40 cm. V preseku so pravokotne oblike in na
spodnji strani imajo značilne utore za premostitev šivov oplate. Poleg ohranjenih rebrnic so bili ob
strani plovila odkriti tudi ena rebrnica v obliki črke V iz krme ali premca (vijenac, cant floor) in nekaj
rebrnih krakov, ki so omogočili rekonstrukcijo stranice plovila.
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Slika 24: Rebrnica (F112), iz katere lahko razberemo obliko ladje, pravokotne utore za premostitev
šivov in lesene kline, s katerimi je bila pritrjena na oplato (Radić Rossi, Boetto 2015).
Poleg pravkar opisane ladje so se pod vodo ohranili še ostanki dveh šivanih ladij. Približno 300 m
zahodno od Caske 1 so bili leta 2012 najdeni ostanki ladje (Caska 2), prav tako v sekundarni rabi,
katere dokumentacija je bila zaključena leta 2015. Ohranjenih je 13 metrov ladijskega trupa, ki je
spojen s klasično rimsko tehniko spajanja oplate na pero in utor. Kot Caska 1 je bila tudi ta ladja
izkoriščena za temelj pristaniški konstrukciji, zato je bila napolnjena s kamenjem. Pod kamenjem
znotraj ladijskega trupa so bili najdeni ostanki različnih lesenih desk, ki niso del ladijske konstrukcije,
temveč so bile vstavljene naknadno za okrepitev dna proti veliki teži kamenja. Med temi deskami se
je nahajala tudi ladijska oprema (dead eye) in kos oplate šivane ladje (Caska 3), ki je po izdelavi
podoben Caski 1.

Slika 25: Dokumentiranje ostankov Caske 3 (Radić Rossi, Brkan Klarin 2015, 14).
Med izkopavanji lesenih konstrukcij, napolnjenih s kamenjem, je bil odkrit del konstrukcije šivane
ladje (Caska 4), ki še ni objavljen. Izpostavljeni del dolžine 2,5 m in širine 1 m tehnološko ustreza
ugotovitvam v zvezi s Casko 1 in 3.
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Slika 26: Caska 4 - Detajl šivanja med platicami in dvodelna rebrnica (viden je spoj med obema
deloma, ki je bil učvrščen z lesenimi klini). Na spodnji strani ima pravokotne utore za premostitev
šivov, ki višje na boku postanejo bolj zaobljeni. Na zgornji strani rebrnice so vidne tudi zareze, ki so
verjetno služile za fiksiranje vrvi, s katero so bila rebra pritrjena na oplato (fotografija: Lionel Roux).
5.2.2 Pula
V Puli so 2013 potekala zaščitna izkopavanja dveh šivanih ladij, ki sta bili odkriti v centru mesta med
izdelavo podzemnega zbiralnika. V jarku sta bili v plasti mulja najdeni dve odlično ohranjeni ladji,
poleg pa tudi drugi artefakti, keramika in večja količina organskih ostankov (Glas Istre 12.8.2013).
Ladji sta se nahajali v izkopnem jarku na globini 5 m pod površino terena oziroma 2 m pod današnjo
morsko gladino. Iz izkopnega jarka so izčrpali vodo, nato pa ladji izkopali in dokumentirali. Ohranjeni
deli ladij ne obsegajo krme in premca, ki sta bila uničena zaradi poteka omenjenega jarka. Po
zaključeni dokumentaciji so obe plovili dvignili ter prenesli v ladjedelnico Uljanik, kjer sta bili
desalinizirani v posebej pripravljenih bazenih. Manjša ladja (Pula 2) bo postopek konservacije prestala
v priznanem restavratorskem centru v Grenoblu v Franciji, večja (Pula 1) pa v Uljaniku.
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Slika 27: Pogled na izkopni jarek z ostanki večje (Pula 1 – v ospredju) in manjše (Pula 2 – v ozadju)
(Splet 7).
Plovili sta glede na stratigrafijo datirani med 1. in 3. stoletje n.š. Pula 2 je manjše plovilo namenjeno
obalni plovbi na vesla, morda pa tudi z jadrom, Pula 1 pa je manjša trgovska jadrnica, ki je originalno
v dolžino merila okoli 15 m. V obeh primerih gre za ladji šivane tradicije z nekoliko drugačnim
načinom šivanja. Pula 2 je po konstrukciji skoraj identična kot Caska 1, kar kaže do neke mere
poenoteno ladjedelniško tradicijo na območju vzhodne jadranske obale v Rimski dobi. Morfološke
razlike med obema ploviloma pa hkrati nakazujejo tudi, da so znotraj ene tradicije obstajale različne
funkcionalne oblike in velikosti plovil. Najdba fragmenta deske s spoji na pero in utor v istem najdišču
pa očitno nakazuje, da so v pristanišče antične Pole poleg ladij lokalne izdelave priplule tudi ladje,
izdelane v drugih delih Sredozemlja v tem obdobju prevladujoči ladjedelniški tehniki (Boetto et al.
2014, 25).
Razen kratke objave v Dossiers d'Archeologie rezultati izkopavanj še niso bili objavljeni, zato
natančnejšega opisa ladijske konstrukcije v tem primeru ne morem obravnavati. V omenjeni objavi so
bili prikazani naslednji konstrukcijski elementi:


Kobilica manjše ladje Pula 2 s šivi, s katerimi so bile pritrjene platice ob kobilici na kobilico.



Rebro z značilnimi utori za šive in klini za pritrditev na oplato.
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Detajl šivanja iz Pule 1 – šivi so nekoliko drugačni kot na drugih znanih ladjah iz vzhodne
jadranske tradicije (Pula 2, Caska 1), in sicer v obliki črke N (poleg diagonalno potekajočih
šivov so vrvico povezali tudi vzporedno na tesnilo). Stiki med oplato so bili zatesnjeni z
rastlinskimi vlakni, na njih pa je bila s šivi pritrjena pletenica. Luknjice, skozi katere so potekali
šivi, so bile iz notranje strani dodatno zatesnjene z lesenimi zatiči.

Slika 28: Zgoraj opisani detajli ladijske konstrukcije (Boetto et al. 2014, 25).
5.2.3 Zaton
Prve šivane ladje na hrvaški obali je v pristanišču antične Aenone odkril Zdenko Brusić. Prvo ladjo je
opazil že leta 1966, vendar je bila sistematično raziskana šele 1979, druga pa je bila odkrita in delno
dokumentirana 1982, dokončno so z izkopavanji zaključili ob dvigu ostankov iz morskega dna 1987.
Tretja šivana ladja je bila delno raziskana v kampanji Arheološkega muzeja v Zadru leta 2002 pod
vodstvom Smilijana Gluščevića.
Ostanki ladijske konstrukcije Zaton 1 so ohranjeni v dolžini 6,5 m in obsegajo kobilico in 10 pasov
oplate ter 6 ohranjenih reber, poleg teh pa so vidni odtisi še 10 reber. Bolje ohranjena druga ladja Zaton
2 meri v dolžino 8 m, ohranjenih pa je (vseh) 27 reber in nekaj podnic. Na premcu naj bi se nahajali
dve gredi s temeljem jambora, zaradi česar Brusić interpretira, da je ladja imela dvojni jambor, ki je
bil na vrhu spojen. Poleg ostankov ladijske konstrukcije so bili najdeni tudi posamezni predmeti
ladijske opreme skupaj z ostanki vrvi in ostanki usnja z luknjicami, zaradi česar Brusić sklepa, da so
ladje imele usnjena jadra (Brusić 1995, 41). Ostanki usnja so bili najdeni tudi med izkopavanji leta
2002.
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Slika 29: Umestitev šivanih ladij Nin – Zaton 1 in 2 (tretja je bila najdena nedaleč in orientirana v
smeri vzhod - zahod) (Brusić 1995, 43).
Vse tri ladje so bile najdene za nasipom valobrana na globini okoli 2 m. Ležale so v 70–90 cm debeli
plasti, ki je z najdbami datirana med 1. in 3. st. n. š. (Gaspari, Erič 2002, 80; Gluščević 2002, 82).
Radiokarbonsko datiranje lesenih delov je pokazalo, da so bila drevesa za les posekana nekje v 2.
stoletju pr. n. š., kar ob upoštevanju časa za staranje in pripravo lesa pomenil, da so ladje plule najmanj
200 let (Brusić 1995, 43). Čeprav dolga doba uporabe za ladje ni nenavadna, pa bi vseeno rada omenila,
da obstajajo tudi druge možne interpretacije, npr. leseni konstrukcijski elementi so bili dragoceni, zato
so bolje ohranjene elemente dotrajanih ladij lahko ponovno uporabili. Podrobnosti o odvzetih vzorcih
za datacijo (razen da gre za vzorce lesa z druge ladje v Zatonu) v članku sicer niso objavljeni, in čeprav
ni podlage za tak sklep, pa vseeno obstaja možnost, da so bili vzorci vzeti iz dela, ki je bil recikliran
iz kakšnega drugega plovila.
Oplata in platice ob kobilici so bile spojene z vrvico, ki je prehajala preko namensko izvrtanih luknjic
na robu platic, med seboj oddaljenih povprečno 2 cm. Diagonalni šivi, ki so značilni za to tradicijo, so
v luknjicah zatesnjeni z že omenjenimi lesenimi zatiči. V nekaterih luknjicah so se ohranili ostanki
vrvice. Avtor poudarja uporabo smole pri tesnjenju, s katero je bil prepojen tesnilni material,
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uporabljali pa so jo tudi za premazovanje oplate. Rebrnice so imele značilne utore za šive, na oplato
so bila pritrjena z lesenimi klini (Brusić 1995, 42).

Slika 30: Risarska rekonstrukcija šivov na primeru ladij Nin-Zaton 1 in 2 (Brusić 1995, 44).
Najdbe šivanih ladij na vzhodni Jadranski obali so na podlagi pisanih virov interpretirane kot serilie.
Med njimi je najbolj izčrpen Sextus Pompeius Festus iz 2. stoletja n. š., ki v svojem delu De verborum
significatu opisuje izvor besede serilia. Pri tem citira Marka Verija Flaka, ki pravi, da so bile serilie
ladje Histrov in Liburnov, ter da so bile namesto s peresi spojene s šivanjem. (Festus, 508, 33: ‘Serilia’
Verrius appellari putat navigia Histrica ac Liburnica, quae lino ac sparto condensantur, a conserendo
et contexendo dicta, quia dicat Pacuvius in Niptris— Nec ulla subscus cohibet compagem alvei, sed
suta lino et sparteis serilibus; cum περιφραστικῶς et ficto vocabulo usus sit pro funiculis, qui sparto
conseruntur.)12
Iz objavljenih interpretacij je mogoče zaključiti, da gre pri najdbah najverjetneje za regionalno tradicijo
ilirskih plemen, ki so prostor naseljevala v predrimskem obdobju, na območju pa je bila v uporabi vsaj
že v 13. stoletju pr. n. š. Po romanizaciji se je tradicija ohranila, njeni nosilci pa so bili staroselski
prebivalci. Na vzhodni jadranski obali za enkrat ni mlajših najdb kot so ladje iz Zatona.

12

' Serilia.' Verrius thinks that this is a name given to Istrian and Liburnian ships whose grain is thickened with flax and
broom ; and that the name is derived from 'consero ' and ' contexo.' His reason for believing this is that Pacuvius says in
The Washing — and no tenon held fast the framework of the hull, but it was sewn with flax and plaitage of broom;
whereas it was a coined word which Pacuvius used, as a periphrastic turn, for ropes which are entwined, 'conseruntur,'
out of broom (…) (Splet 6)
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5.3 Lipe – Ljubljana
Ladja je bila v slovenski literaturi celovito in večkrat objavljena (Karinja 1997; Gaspari 1998; Gaspari
2009). Tehnologija njene izdelave je značilna za različne tradicije, zato tudi dopušča različne
interpretacije. Glede na njeno plovno območje, teritorialno povezanost z Aquileio, glede na dejstvo,
da ima oplato spojeno s šivanjem in da je bila zgrajena po principu najprej dno, jo Gaspari upravičeno
poveže s padsko tradicijo. Leta 2011 sta Boetto in Rousse objavili članek, v katerem vidita ladjo iz Lip
kot hibrid tehnik, s poudarkom na rimsko – ilirski tradiciji, potencialno pa kot predhodnico regionalne
podskupine jadranskega zaledja, v katero uvrstita tudi ladje, katerih oplata je bila zatesnjena z
rastlinskim materialom in spojena z železnimi spojkami (Boetto, Rousse 2011, 188-189): Ljubljanica
pri Sinji Gorici (Erič et al. 2014, 204), Donava pri Prahovem v Srbiji (Bockius 2003) ter najdbi iz
Kolpe pri Sisku (Gaspari et al. 2006) in Kamenskem pri Karlovcu (neobjavljeno – Anton Divić).
Ohranjeni elementi ladijske konstrukcije so izčrpno predstavljeni v Gasparijevem članku. Oplata je
bila povezana s šivanjem in prečnimi mozniki. Na žalost se šivi niso ohranili razen na skicah in modelu
iz 19. stoletja, ki pa so za svoj čas izdelani z veliko mero profesionalnosti. Pod predpostavko, da
originalna Müllnerjeva objava prinaša verodostojne podatke, sta Boetto in Rousse razvili dve hipotezi,
kako je bil tak način šivanja izveden. Sam izgled šivov je cik-cak (še vedno enostaven, vendar nekoliko
drugačen kot pri ostalih najdenih ladjah). Spodnja slika prikazuje dve hipotezi izvedbe šivov. Šivi so
potekali skozi diagonalno postavljene luknje, na spodnja načina.

Slika 31: Dve možni zaporedji »šivov«, po katerih bi dobili izgled, kot je narisan na Müllerjevih
risbah (Boetto, Rousse 2011, 185).
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6 Sklep
Glede na obravnavane najdbe ladij lahko povzamem naslednje splošne ugotovitve:
1. Šivanje je najstarejša poznana ladjedelniška tehnologija spajanja oplate na svetu.
2. V zahodnem Sredozemlju je tehnika šivanja po višku uporabe med 6. in 4. stoletjem pr. n. š.
počasi opuščena zaradi prehoda na tehniko spajanja na pero in utor, ki je omogočila gradnjo
večjih ladij in novih oblik.
3. Tehnološki razvoj šivanih ladij je dosegel svoj vrhunec v grški – tradiciji, znotraj preostalih
sredozemskih šivanih tradicij pa ne prihaja do večjih sprememb v sami izvedbi šivanja.
4. Najdbe s severa Jadrana in severne Dalmacije imajo drugačen kronološki razpon kot na
zahodnem Sredozemlju – datirajo od (6.?) 2./1. stoletja pr. n. š. in vsaj do 7. stoletja n. š.
5. Na območju Jadrana lahko razločimo dve tradiciji – rimsko-ilirsko na vzhodni obali in rimskopadsko na severni in severozahodni obali.
6. Ladje padske tradicije so najdene izključno v plovnem področju plitkih lagun, kanalov in rek.
7. Ladje ilirske tradicije so najdene v plitkih peščenih zalivih, njihove značilnosti (zaobljeno dno,
kobilica) pa nakazujejo, da so bile namenjene morski plovbi.
8. Izvor ladij ilirske tradicije je zanesljivo predrimski in sega vsaj v 10. stoletje pr. n. š. Antični
viri izvor šivanih ladij na vzhodni jadranski obali pripisujejo plemenom Histrov in Liburnov
ter jih imenujejo serilie.
9. Razlog za ohranitev šivanih ladij je povezan s prilagojenostjo na njihovo plovno območje.
10. Glede na nekatere najdbe in najdišča (Jules Verne, Comacchio, Santa Maria in Padovetere,
Stella 1, Ljubljanica, Caska) in avtorje (Beltrame, Rousse, Boetto) je očitno, da so bili (vsaj
nekateri) ladjedelci seznanjeni z različnimi obstoječimi tehnikami gradnje in so jih uporabljali
glede na potrebe plovila.
11. Vzorec šivanja pri ladji iz Lip domnevno predstavlja hibrid tehnik med padsko in ilirsko
tradicijo.
Glede na trenutno stanje raziskav bi pri šivanih ladjah ilirske tradicije težko govorili o tehnološkem
napredku. Teoretično bi lahko primerjali spremembe v izdelavi med starejšo najdbo (Zambratija) in
rimskimi (Caska, Pula, Zaton), vendar pa je časovni razkorak med njimi prevelik in znotraj časovnega
obdobja 1000 let ni poznana niti ena najdba, ki bi pokazala eventualno vmesno stopnjo. Za analizo
tehnološkega razvoja, bi morali odkriti še kakšne ostanke ladijskega trupa, ki bi časovno povezale
omenjena odkritja. Šivi Pule 1 se razlikujejo od drugih obravnavanih pripadnic rimsko-ilirske tradicije,
vendar bi razlog v objavljeni literaturi ni naveden (morda je zaradi večje dolžine in nosilnosti ladja
potrebovala močnejše stike med oplato – zato je bila vrv skozi luknjice speljana večkrat in na drugačen
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način). Šivane ladje razlikujemo tudi po načinu šivanja. Kot razvidno v poglavju o prazgodovinskih
plovilih se ta glede na tehnologijo močno razlikujejo, znotraj podrobneje obravnavane rimsko – ilirske
tradicije pa so si precej podobne:

Slika 32: Načini šivanja znotraj ilirske tradicije kažejo na skupen značaj (Koncani Uhač, Uhač 2012, 534;

Brusić 1995, 44; Radić Rossi, Boetto 2015; Boetto et al. 2014, 25, Gaspari 1998, 196).
Tudi znotraj rimsko-padske tradicije lahko opazimo nekaj razlik: Beltrame je opozoril, da so utori na
zunanji strani oplate pravokotni in segajo do roba platice, kadar je oplata tanjša od 3,5 cm, in
trapezoidni kadar je debelejša. Kot že omenjeno Boetto in Rousse pišeta o dveh različnih podskupinah
pri tej tradiciji: eni z ravnim dnom in drugi, ki pozna plosko kobilico. Do razlik prihaja tudi v
pritrjevanju reber na oplato – tu je situacija nekoliko bolj komplicirana, ker so različni deli reber lahko
spojeni na različne načine: s šivanjem in lesenimi klini, samo z lesenimi klini, s kovinskimi žeblji, s
kovinskimi žeblji skozi lesene kline ipd. Nekatera najdišča in najdbe govorijo tudi o sočasni uporabi
tehnik (Stella 1, Santa Maria in Padovetere, Comacchio). Gotovo je, da med obravnavanimi ladjami
obstajajo razlike. Razlog za te razlike avtorji pripisujejo ali prilagojenosti na plovno območje (v
primeru najdb na italijanski strani jadranske obale), ali regionalni »kulturni« posebnosti oziroma
kombinaciji obeh (v primeru ilirske ladjedelniške tradicije) (Marlier 2002).
Tehnološki napredek lahko opazujemo pri prehodu iz šivanih plovil na plovila, katerih oplata je bila
spojena na pero in utor (med 6. in 4. stoletjem n. š.). Ta tehnika je omogočila nove oblike trupa in s
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tem povečano trdnost in zmogljivost konstrukcije. Naslednji tehnološki prehod se je zgodil pri prehodu
gradnje ladij v tehniki najprej oplata v izdelavo najprej ogrodje (v Sredozemlju med 7. in 11. stoletjem
n. š.). Čeprav pri šivanih ladjah v obdobju med 2./1. stoletjem pr. n. š. in 7. stoletjem n. š. o
tehnološkemu razvoju ne moremo govoriti, to seveda ne pomeni, da so oblike šivanih ladij enolične –
šivanje je bilo uporabljeno za zelo različne oblike ladijskih trupov in je dovolj trdno tako za izgradnjo
velikih rečnih barž (Lipe), za majhne ribiške ladje, ki imajo dobre plovne sposobnosti tudi na morju
(Jules Verne 9), kot za trgovske jadrnice (Pula 1). Na predpostavke o zahtevnem vzdrževanju šivov in
plovnih sposobnosti šivanih ladij, bo pomagala odgovoriti eksperimentalna arheologija in novo
zgrajena replika Jules-Verna 7 – Gyptis, ki ga preizkušajo v Marseillu (Pomey, Poveda 2014).

2. del: Terminologija lesenih plovil
1 Uvod
V slovenskem jeziku ni veliko literature, ki bi se ukvarjala z govorico pomorščakov. S problematiko
so se soočali naši pomorci od ustanovitve Pomorske šole (1947) (Sorta 2003) do 1961, ko so Gradišnik,
Kopriva in Naglič izdali prvo javno dostopno knjižico o zadevnem področju – Pomorsko slovenščino.
Knjižica, ki so jo napisali jezikoslovec in dva pomorščaka poskuša »prvič zbrati in izbrati jezikovno
gradivo za naše pomorščake in vse tiste, ki se po svoji stroki ali iz ljubezni zanimajo za morje in
pomorstvo« (Gradišnik et al. 1961, 6). Obsega kar nekaj tematskih sklopov vključujoč splošne pojme,
jadrovje, lesene elemente ladij in ladijskih čolnov, na koncu pa slovensko-hrvaško-angleško-nemški
slovar. Ne gre za specializirano literaturo namenjeno raziskovanju lesenih plovil, s kakršno
razpolagajo jeziki z dolgo in bogato pomorsko tradicijo tako v plovbi, kot tudi v navtični arheologiji,
vsebuje pa temeljni obseg izrazov o konstrukciji lesenih plovil in njihovi osnovni opremi.
Specializirani uporabnik bi si seveda želel mnogo več, zato je morda primeren čas, da se tematiki bolj
posvetimo.
Kljub omenjeni knjižici iskanje ustreznih izrazov za lesene ladijske elemente ni bilo popolnoma
rutinsko. Stane Suhadolnik v recenziji avtorjem očita »premajhen posluh za resničnost in preočiten
purizem« (kot primer navaja po njegovem nepotrebno poslovenjenje izraza kajak v šilec in teklaža,
snast v vetrilo) (Suhadolnik 1961, 57). Med pisanjem pa se mi je večkrat pojavilo tudi vprašanje,
koliko izrazov je v teh 50 letih v resnici zaživelo in koliko jih je zastarelih. Edini moderni vir za
preverjanje je SSKJ (nekatere pridevniške zveze pa dopušča tudi Besedišče slovenskega jezika), pri
tesarski terminologiji pa sem poleg SSKJ lahko uporabila objavljene priročnike iz te stroke. Vključila
sem tudi objavljene članke v zvezi z navtično arheologijo (večinoma Gaspari in Erič). Upoštevaje
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skromnosti virov in dejstva, da je jezikoslovje izven mojega strokovnega dometa, bo ta poskus
terminologije, vsaj iz jezikovnega stališča ostal zvest dosedanjim (zastarelim) virom, ter verjetno
ponovil njihove napake. Kjer sem naletela na besede (in teh je kar nekaj) z dvojnim ali različnim
pomenom in tiste, katerih uporaba ni povsem prepričljiva, sem jih posamezno obravnavala v tekstu ter
jih poskušala osvetliti z več zornih kotov, hkrati pa vsaj te nujno potrebujejo dodatno razpravo.
Omenila bi še en problemski sklop, in sicer uporabo žargonskih in narečnih izrazov. Ti dve zvrsti
jezika, ne sodita v zborni temveč v pogovorni jezik, kljub temu pa lahko iz njiju črpamo ideje za
terminologijo, slovenščina pa je hkrati jezik, ki je dojemljiv in hitro sprejema tuje izraze. Vendar pa
moramo paziti, da ne prevzemamo žargonskih, narečnih in tujih besed brez zavesti, da to počnemo in
ne da bi se prepričali, ali obstaja ustrezen slovenski knjižni izraz (npr. rebrnica – rebrenica;
polrebrnica – polurebrenica; vetrilo – teklaža – snast). Glede na podobnost besed in glede na
obstoječo literaturo (Hribar 2011; Simič 2008; id. 2010) je razvidno, da je pomorski narečni žargon v
slovensko primorje prišel tako iz Istre (Simič 2008, 2010), kot tudi iz Kvarnerja (Hribar 2011) (kjer so
na začetku prejšnjega stoletja v škevrih govorili predvsem italijansko) ter se na prostoru slovenske
obale pomešal z živim dialektom. Veliko besed je identičnih ali vsaj podobnih dialektu, ki ga navaja
razpredelnica prof. Radić Rossijeve. Čeprav pri nas še nismo odprli vprašanja o odnosu narečnega
žargona in pomorske terminologije, pa je njeno opozorilo glede njegove uporabe na mestu: »Čeprav
razpolaga z vsemi potrebnimi izrazi za opis zgradbe lesenega plovila, je narečni žargon izrazito
teritorialno omejen. Tako ni nujno, da bodo pripadniki drugih teritorialnih skupnosti prepoznali enako
izrazoslovje« (Radić Rossi 2011, 187).
Morda se zdi čudno, da poskus zbiranja zborne terminologije lesnih plovil prihaja iz potreb pri
strokovni komunikaciji v navtični arheologiji, vendar ni. Opisovanje plovil v arheologiji, brez
poimenovanja njihovih elementov, vodi v nepreglednost, saj si pri množici gradbenih delov ne moremo
vedno pomagati s splošnimi izrazi kot so deska, greda, tram ipd. Kot že omenjeno, v državah z razvito
navtično govorico, arheologi posežejo po obstoječih slovarjih in priročnikih, ki jih nato nekoliko
prilagodijo v primeru konstrukcijskih elementov, ki v gradnji plovil (že dolgo) niso več v rabi, pa so
se zato njihova imena pozabila, ali pa jih nikoli niti nismo poznali. Zato ni nenavadno, da navtična
arheologija včasih uporablja nekoliko drugačne pojme kot tradicionalno leseno ladjedelništvo, gotovo
pa je, da se v večjem delu prekrivata. Spodnja preglednica poskuša na enem mestu strniti, kar sem bila
kot študentka arheologije sposobna najti v slovenskih literarnih in strokovnih virih. Gotovo je, da je
potrebno še precej dela, preden bo slovenska navtična arheologija razpolagala z naborom točnih in
raznovrstnih izrazov za pomembne konstrukcijske elemente plovil.
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2 Osnovna literatura
Strukturo in izbor pojmov v razpredelnici sem v celoti povzela po Dodatku 12: Osnovna terminologija
za potrebe arheologije broda (Radić Rossi 2011, 551), malenkostne spremembe so nastale, kjer je
Pomorska slovenščina razpolagala z nekoliko več detajli (npr. zgradba krme in premca). V teh
primerih sem je v razpredelnici dodanih nekaj slovenskih izrazov (npr. vrstice: 2b/6a-c). Slovenske
besede (drugi stolpec) sem črpala iz Pomorske slovenščine s sprotnim preverjanjem v SSKJ. Poševno
besedilo v drugem stolpcu so narečni in žargonski izrazi, večinoma iz knjig Batane Istre in
Restavriranje historičnih plovil avtorja Slobodana Simiča. Pomeni (tretji stolpec) so kombinacija
definicij Pomorske slovenščine (kjer so bili na voljo), Osnovne terminologije za potrebe arheologije
broda Irene Radič Rossi, prevodov geslovnika iz Steffyijeve Wooden ship building and the
interpretation of shipwrecks, kjer je bilo primerno pa tudi iz SSKJ. Hrvaški in angleški prevodi (četrti
in peti stolpec) so prav tako kombinacija pravkar omenjene literature. Italijanski in francoski prevodi
v slovarju so neposredno povzeti po razpredelnici prof. Radič Rossijeve, kjer je bilo mogoče, sem
dodala tudi nemški prevod iz Pomorske slovenščine. Kot že omenjeno sem uporabljala tudi tesarske in
druge lesarske priročnike, kje, sem posebej označila. Številke v oklepajih v posameznih celicah
razpredelnice predstavljajo sklice na ustrezno literaturo: (1) SSKJ, (2) Pomorska slovenščina, (3)
Osnovne terminologije za potrebe arheologije broda, (4) narečni ali žargonski izraz, (5) Wooden ship
building and the interpretation of shipwrecks.

3 Nekaj pojmov iz ladijske teorije (Gradišnik et al. 1961, 17)
Tako v Pomorski slovenščini kot v Steffyjevi Wooden ship building and the interpretation of
shipwrecks so avtorji naredili kratek uvod v navtično teorijo, ki ga sestavlja preprost prikaz sil in
fizikalnih zakonov, ki zadevajo plovila ter preprost prikaz glavnih ladijskih linij.13
Glavna odlika varne plovbe je stabilnost ladje, ki je odvisna od centrov dveh nasprotnih sil – plovnosti
oziroma vzgona in sile težnosti. Stabilnost pomeni sposobnost ladje, da se po nagibu vrne v ravnotežni
položaj.

13

Kratek prikaz ladijskih linij se nahaja v Steffyjevi knjigi Wooden ship building and the interpretation of shipwrecks
(Steffy 2006, 15-20).
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Slika 33: Prikaz sil, ki delujejo na ladjo v stabilnem in nestabilnem položaju (Steffy 2006, 9).
Sliki prikazujeta stabilno in nestabilno lego ladje (stabilno in labilno ravnotežje) (Gradišnik et al.
1961, 18). Oznaka M pomeni metacenter, to je točka, kjer se sekata premica, podaljšana v smeri sile
vzgona (B), in somernina (Gradišnik et al. 1961, 18) ladje (črta, ki deli ladjo navpično na dva
simetrična dela), G pa označuje težišče sistema (težišče ugreznjenega telesa) (Gradišnik et al. 1961,
18). Če je metacenter (M) nad težiščem sistema (G), je višina metacentra pozitivna, ladja pa v
stabilnem ravnotežju. V obratnem primeru je višina centra negativna, ladja pa v labilnem ravnotežju.
Ker se težišče sistema in sila vzgona spreminjata s težo in njeno razporeditvijo, ti dve sili odločilno
vplivata na obliko ladje, razporeditev tovora, opreme in potnikov. Gibanje morja in vetrov povzroča
»nihanje ladje okoli ravnotežne lege« (Gradišnik et al. 1961, 17). Pomorska slovenščina ta nihanja
razdeli na zibanje (nihanje okoli vzdolžne osi), guganje (nihanje okoli prečne osi) in opotekanje
(kombinacija obeh) (Gradišnik et al. 1961, 18).

4 Komentar k izrazom
4.1 Osnovni pojmi
Tudi drugi avtorji (Steffy 2006 7, Radić Rossi 196) se zaustavijo pri pojmu ladje, čeprav se Pomorska
slovenščina s tem posebej ne ukvarja, bom kratko povzela razlikovanje med ladjo in čolnom ter
napotke v zvezi z uporabo teh dveh splošnih besed. Steffy pri terminologiji izpostavi dva izraza ship
in boat. Ship je večja od boat, vendar pa razlika v velikosti zanj ni odločevalni kriterij razlikovanja
(Steffy 2006, 6). Bolj bistveno se mu zdi, da je ship namenjena plovbi po odprtem morju, medtem ko
se z boat pluje notranjih vodah. V več angleško – slovenskih slovarjih je ship prevedena v ladjo, boat
pa v čoln. Če se posvetujemo s SSKJ, je ladja »veliko vodno vozilo, oz. večji čoln« (SSKJ 2000), čoln
pa »manjše odprto vodno vozilo« (SSKJ 2000), tudi v Pomorskem zakoniku je odločujoči kriterij
velikost plovila (»plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po morju«); večja od 24 metrov so ladje,
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manjša pa čolni (PZ-UPB2 Ur.l. RS, št. 120/06, 3. člen14). Druga razlikovanja med čolnom in ladjo so
utemeljena še s pri/odsotnostjo krova (ladja ima krov, čoln pa je odprt - SSKJ) in številom jamborov
(ladja ima 3 ali več jamborov (Steffy 2006, 7). Razlikovanje poznajo tudi drugi jeziki nave (ita.), navire
(fr.) za ladjo in barca (ita.), bateau (fr.) za čoln. Kljub raznim navedenim definicijam, nam jezikovna
intuicija in smiselnost večkrat vodita izbiro med splošnimi pojmi (Pontonium-u iz lip čeprav gre za
rečno baržo, lahko verjetno brez zadržka rečemo »ladja«, čeprav je plula izključno po notranjih vodah,
hkrati pa bom manjše plovilo namenjeno odprtemu morju lahko čoln). Zato za konec povzemam
eleganten Steffyjev napotek – pojmu ladja in čoln se v strokovnih besedilih izogibamo z uporabo bolj
natančnih in opisnih izrazov kot so npr. brig, bark, trirema, bracera, deblak, čupa, galeja, kitolovka,
koka, serilia itd.
Trup in korito sta pojma, ki ju Pomorska slovenščina loči, in sicer »korito je ladijsko ogrodje, ko sta
oba boka že pokrita z leseno oplato (…)«; ladijski trup pa »korito, ki ga pokriva glavni krov«
(Gradišnik et al. 1961, 9).
Drug izraz med splošnimi pojmi, ki je po mojem mnenju problematičen, je krivina (ang. bilge, hr.
uzvoj). Gre za izraz, s katerim opisujemo obliko ladijskega trupa (npr.: »The bottom curvature adjecent
to the keel is sharp and hollow, turning into a medium dedrise that curves gracefully into a softly
rounded bilge.«) (Steffy 2006, 12), pomeni pa točko na prečnem preseku oziroma linijo na levi ali
desni strani plovila, kjer dno začne prehajati v bok. Pri prevodu omenjenega primera bi bili primorani
besedo krivina (ali izpeljanko) uporabiti tako za bottom curvature, kot za bilge, čeprav je razvidno, da
gre za popolnoma različne dele ladijskega trupa. Izraz uvaja Pomorska slovenščina (Gradišnik 1961,
178), po SSKJ pa je to splošen pojem, ki označuje »lastnost krive črte, linije česa oz. del česa, ki ima
krivo linijo«, slovarski primer (»čoln s krivinami na koncih« in »góndola -e ž (ọ̑) 1. dolg, ozek čoln z
močnimi krivinami na koncih, ki se rabi v Benetkah«), pa ne izraža definirane uporabe, zato morda ni
prepozno razmisliti o alternativnem izrazu. V obsegu slovenskega besedišča bi morda prišel v poštev
še prav tako splošen pregib, ki je po SSKJ redkejši sinonim za krivino in gre s pridevniki morda
nekoliko bolje v uho (npr. »Ukrivljenost dna zraven kobilice je ostra in votla (…) na pregibu nežno
zaobljena//na krivini nežno zaobljena«), hkrati pa sprosti uporabo besede krivina za druge krive dele
ladijskega trupa, ki nimajo posebnega imena, brez da bi prihajalo do nejasnosti. Istočasno naj omenim,
da Suhadolnik v svoji recenziji svari pred samovoljnim dodajanjem novih pomenov besedam, ki ga
prej niso imele, pa se mi zdi v tem primeru malce manj samovoljno, ker SSKJ dopušča pregib kot
sinonim za krivino.
14

3. člen: V tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednji pomen: 1. plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po
morju; (…) 3. ladja, razen vojaške ladje, je plovilo, ki je usposobljeno za plovbo po morju in meri v dolžino 24 metrov ali
več; (…) 15. čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (…).
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Pomen tega izraza lahko povežemo tudi z besedo čolnica, ki jo rada omenila kot primer dobrega
prevoda. Beseda (etimološko) prihaja iz konstrukcijskega elementa Cerkniškega drevaka, avtorji pa so
jo uporabili pri prevodu »chine girder« - elementa plovil z ravnim dnom. Gre za leseni element, ki na
pregibu plovila določa kot med prehodom iz dna v bok (običajno v obliki črke L ali C), izklesan iz
enega kosa lesa (Steffy 2006, 269). Element pa poznamo tudi pri obeh objavljenih ladjah najdenih v
Ljubljanici.

4.2 Gradbeni elementi
Definicij konstrukcijskih elementov trupa v Pomorski slovenščini na žalost ni. Knjižica razpolaga z
nekoliko pomanjkljivo pojasnjeno skico prečnega prereza in majhno skico premca in krme večje ladje
v vzdolžnem prerezu, na katerih so avtorji s številkami označili posamezne konstrukcijske elemente,
ki so jim pripisali izbran slovenski izraz. Na srečo je na koncu knjige slovensko-srbohrvaško-angleškonemški slovarček, kjer je pri večini besed zaradi prevoda pomensko razvidno, katerim elementom
pripada določen izraz, tako da sem njihove definicije združevala po SSKJ, Radić Rossijevi in
Steffyjevem geslovniku. Tudi tu marsikateri izraz spremlja krajša pojasnitev, bodisi zaradi neskladij
pri različnih prevodih, bodisi zaradi dejstva, da Pomorska slovenščina določenega konstrukcijskega
elementa ne obravnava, ali pa ga obravnava širše, ali pa ker predlagani izraz iz kakršnega koli drugega
razloga potrebuje kritični preudarek.
4.2.1 Vzdolžni gradbeni elementi trupa
Eden takih je bil rabbet, ki se pogosto uporablja. Gre za zarezo na stranskem robu kobilice, v katero
se vstavijo platice prvega niza; po zarezah lahko kobilico ločimo od drugih vzdolžnih lesenih
elementov, hkrati pa lahko glede na njen profil sklepamo o obliki ladijskega dna. V Pomorski
slovenščini tega izraza ni, Lesarski terminološki slovar in Lesarski priročnik, pa zanj uporabljata izraz
brazda oziroma brazdna vez. Brazda je »večinoma pravokotna zažagovina (zareza) v les za pohištvo,
okna, vrata in druge dele zaradi zatesnitve (tesnjenja), oblaganja (prekrivanja) oz. za vstavljanje
polnil« (Česen et. al. 2008, 386); ustrezata pa tudi nemški (der Falz) in angleški (rabber, rabbet joint)
prevod. Pridevnik kobíličen -čna -o; prid., v SSKJ zaradi »slovarskih načel« ni bil sprejet je pa
vključen v Besedišču slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, tako da ga lahko v strokovnih
besedilih mirno uporabimo namesto nekoliko manj operativnega lokativa brazda na kobilici/gredlju.
Enako je s pridevnikom státven -a -o; prid. Tako lahko rečemo kobilična in statvena brazda.
Ploska kobilica je značilna za plovila z ravnim dnom brez kobilice (npr. Comacchio). Gre za platico,
ki poteka po sredini dna in je debelejša od drugih; po Steffyju mora biti vsaj dvakrat toliko široka kot
je debela. Značilna je tudi za istrske batane brez kobilice, Simič jo imenuje kar šoleta, čeprav je šoleta
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že narečni izraz za varovalno kobilico (to je drug vzdolžni element, ki se pritrdi na spodnjo stran
kobilice, da jo ščiti pred poškodbami).
Razpredelnica, iz katere izhajam, v razdelkih od 2a/8 do 2a/10 loči le premčno in krmno statvo ter peto
le teh (Radić Rossi 2011, 552). Pomorska slovenščina pa premčne in krmne elemente obravnava
nekoliko širše, poleg omenjenih statev uporablja še naslednje izraze (ki so dobili svoje oznake): petnica
(2a/8a), notranja grodnica na premcu (2a/8b), koleno sprednje grodnice (2a/8c), koleno krmne
grodnice (2a/10a), krmna notranja grodnica oz. notranja grodnica na krmi (2a/10b) ter vložek sprednje
(2a/12) / zadnje (2a/13) grodnice. Kot razvidno na spodnji sliki 34 (kjer je navedena le ena izmed
možnih izpeljank) ima vsak izraz odgovarjajoč element in angleški izraz, potrebovali bi jih celo nekaj
več – apron, breasthook, knee of the head. Po SSKJ je povsem sprejemljiva tudi (krmna/premčna)
statva kot sinonim za (krmno/premčno) grodnico, namesto krmna in premčna pa se sme reči tudi
sprednja ali zadnja.15
Pri pojmu hrbtenica velja omeniti le, da prof. Radić Rossi v svojem tekstu opozarja na pogosto
zamenjavo hrptenice in kontra- oz. protukobilice v hrvaški terminologiji, na kar bodimo pozorni pri
prebiranju starejše literature. V Pomorski slovenščini je pomenska ločitev jasna tako v slovarčku kot
na grafičnem prikazu (notranji gredelj = protukobilica = inner keel; hrbtenica = pasmo(hrptenica) =
keelson).
Slobodan Simič Sime opozarja, da se včasih za temelj jambora uporablja tudi peta jambora.
Nekoliko večja pozornost je bila potrebna tudi pri terminih v razdelku 2b/6 (Radić Rossi 2011, 553).
Gre za besede palubna proveza, razma in rubnjak, ki jih avtorica obravnava skupaj in v angleščino
prevede kot deck stringer. Za navedene pojme sem v Pomorski slovenščini našla ustreznice, zato sem
razdelek razdelila na posamezne besede žlebnik (2b/6a), robnica (2b/6b), vrhnica (2b/6c).

15

Takšna količina sinonimov, skupaj z uporabo le teh v izpeljankah, je pravi recept za zmedo in bo pri teh elementih
potrebna posebna previdnost, tako pri pisanju kot pri prebiranju, težavna pa bo tudi morebitna terminološka širitev. (npr.
stemson = koleno sprednje grodnice = koleno premčne grodnice = koleno premčne statve = koleno sprednje grodnice,
pa tudi notranja grodnica na premcu = notranja premčna/sprednja grodnica = notranja premčna/sprednja statva = inner
stempost … ). Sama sem se odločila uporabljati krmno in premčno statvo, ker se mi izraza zdita najbolj nedvoumna, vendar
so glede na SSKJ možne vse omenjene izpeljanke.
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Slika 34: Poenostavljen bočni pogled (gre za trup znamenite Vase – 17.stol. (Steffy 2006, 150, 285).
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4.2.2 Prečni gradbeni elementi trupa
Pri delih, ki sestavljajo prečne gradbene elemente, v slovenskem izrazoslovju pogrešamo izraze za
sestavne dele rebra. Rebro (frame) je sestavljeno iz nekaj elementov. Najobičajneje gre za izmenično
izmenjavanje rebrnic (floor timbers) in polrebrnic (half timbers), ki jih dopolnjujejo ustrezno vstavljeni
rebrni podaljški (futtocks) različnih dolžin. Izdelovalca lesene batane Martin in David Hrvatin sta se
prevodu futtock v zborni jezik izognila z uporabo besede rebro tudi za ta element, drugi avtorji tega
elementa sploh ne omenjajo, sama pa bi si zaradi jasnosti vseeno želela posebno besedo za ta element.
Razen že omenjene rebrnice, ki kaže očitno skupen etimološki izvor s hrvaško rebrenico, izrazov za
druge dele in oblike reber nimamo. Po logiki – če smo sprejeli rebrnico za floor timber, ne bi smelo
biti preveč narobe, da si izposodimo tudi polrebrnico za half timber in po enaki logiki rebrnica
neenakih krakov za overlapping floor.. Prav tako manjkajo izrazi za posebne oblike reber na krmi in
premcu kot so breast hook oziroma cructh – rebra v obliki črke V, ki na premcu oz. krmi povezujejo
dele oplate z levega in desnega boka ter cant floor oziroma cant frames – posebna rebra, ki se dodajo
poševno in oblikujejo zrcalo (transom). Oba elementa imata hrvaško poimenovanje, in sicer rašlje za
brast hook in vijenac za cant floor.
4.2.3 Oplata
Naslednja zagata nastane pri pojmu planksheer, ki ga v Pomorski slovenščini prevajajo kot podplat
(Gradišnik et al. 1961, 198). Steffy za planksheer uporablja tudi sheer plank. Tudi tega najdemo v
slovarčku Pomorske slovenščine (sheer plank = sheer strake) (Gradišnik et al. 1961, 178) pod pojmom
krajnica, ki tudi pomensko bolj ustreza gradbenemu elementu. V vsakem primeru gre za najbolj zgornji
opas (oplate), ki povezuje vrhove nadreber (toptimbers) in določa linijo, kjer se zgornja paluba stika z
bokom ladje (Steffy 2006, 277, 279) – iz opisa je v tem primeru razvidna pomenska ustreznost krajnice.
Wale je splošen izraz za debelejše proge oz. pasove oplate, ki služijo, da se z zunanje strani opaše in
učvrsti ladijsko korito (Steffy 2006, 281; Radić Rossi 2011, 556). V temeljni literaturi nisem našla
prevoda, je pa Slobodan Simič Sime v Batanah Istre uporabil posrečen izraz opas, ki pomensko lepo
povzame nalogo pasu debelejših platic, ki sem ga uporabila kot prevod za wale. Glede na prej
domnevano o žargonskih izrazih, predlagam da se opas sprejme kot ustrezen pojem za wale oz.
zadebljani voj.
Dodala sem tudi podkrovnico (Gradišnik et al. 1961, 198) v razdelku 4/8. Gre za posebno notranjo
okrepitev, debelejši pas notranje oplate, ki poteka pod palubo in preko vseh reber, ter se običajno
nahaja z notranje strani reber nasproti opasu. Po Pomorski slovenščini naj bi bila podkrovnica tudi
sinonim za splošnejši clamp oz. shelf, vendar ti deli notranje oplate niso nujno vezani s krovom, pa bi
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verjetno morali poiskati druge ustreznice. Narečni žargon za to uporablja kontracenta (ker stoji z
notranje strani nasproti centi oz. opasu)) ali nerva.

Slika 35: Ladijski trup z elementi v prečnem preseku (Steffy 2006, 286).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Varovalna kobilica
Kobilica/gredelj
Platice ob kobilici
Rising wood
Rebrnica
Hrbtenica
Opornik, steber
Podnica
Limber strake
Kalužna odprtina
Thick stuff
(footwaling)
Notranja oplata

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Zunanja oplata
Platice na pregibu
Footwale
Drugi rebrni krak
Dagger knee
Podkrovnica
Ležeče koleno
Spodnja prečna vez
Spodnja krovna
oplata
Žlebnik
Spirketting
Lining (quickwork)

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Podkrovnica
Diminishing strakes
Opas
Nadrebro
Navpično koleno
Zgornja prečna vez
Usločenost (Camber)
Binding strake
Branik (Bulwark)
Krajnica
Robnica
Tumblehome
Vrhnica
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4.3 Paluba, oprema ladje in orodje
V teh skupinah predmetov bi rada najprej omenila tiste izraze, za katere nisem našla ustreznih
slovenskih besed, razvrščeni so po vrstnem redu številčnih oznak: scoupper 5/7, figurehead 6/1,
outrigger joist 9/11, quarter rudder 9/15 in dead eye 9/17.
Pri elementih za spajanje, spojih in tehnikah (7) ter orodju (10) sem izraze iskala in primerjala v
Lesarskem priročniku DZS, Lesarskem terminološkem slovarju in Konstrukcijskih elementih, orodja
pa so lepo slikovno prikazana in opisana v knjigi Davide Filipas: spomini ladjedelniškega mojstra.
Pri tehnikah bi rada izpostavila oba načina spajanja robov platic zunanje oplate – po Pomorski
slovenščini dotikalna, gladka izdelava za carvel work in prekrivalna, strešna izdelava za clinker work.16
Na spodnji sliki so prikazani primeri starih preploščitvenih vezi (Rozman 2000, 67), nekatere izmed
njih so se uporabljale tudi v ladjedelništvu (npr. Kyrenia). Vprašanje stikov med ladijskimi elementi
je vprašanje, ki ga bo v prihodnje potrebno preučiti, pri tem pa bo v pomoč tesarska terminologija.
Vendar ne brez zadržka, da imajo lahko tudi pojmi v tesarstvu in navtiki različen pomen (npr. soha17).

Slika 36: Prikaz vzdolžnih preploščitvenih vezi (Rozman 2000, 56).
Poleg enostavnih vrst jader, ki so prikazana na spodnji sliki 37, se jadrnice najpogosteje razlikujejo
glede na obliko in število jader in jamborov. Nepremične vrvi (del vrvja) opirajo jambore in poševnik,
pripone opirajo jambor z leve in z desne, zatege ga držijo, da ne pade naprej ali nazaj, pripete pa so
levo in desno od jambora in nekoliko za njim (Gradišnik et al. 1961, 26).

16

Ker gre za pojme, ki se pogosto uporabljajo, so se do sedaj v literaturi pojavil tudi tekoča oplata kot sinonim za gladko
izdelavo, pa klinker za prekrivalno, v pogovoru pa smo uporabljali tudi preklopna za prekrivalno izdelavo, zato naj bralec
ne bo začuden nad morebitnimi neskladnostmi. Vprašanje poenotenja bo seveda stvar diskusije.
sôha in sóha -e ž (ó; o)̣́ 2. teh. navpičen podporni, oporni tram, kol: 3. navt. zgornji drog pri trapezoidnem jadru,
gibljivo pritrjen na jambor (SSKJ 2003)
17
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Slika 37: Prikaz osnovnih oblik jader (v prazgodovini in antiki so uporabljali križno jadro)
(Gradišnik et al. 1961, 20).

5 Sklep
Arheologi, ki želimo govoriti o ladjah potrebujemo standardizirano izrazoslovje. To bi pomenilo lažje
vključevanje novih udeležencev v tematiko, operativni jezik pa posredno preko jasnejšega izražanja
pomeni tudi lažji razvoj stroke.
V zgornjem poglavju sem predvsem želela združiti v zbornem jeziku obstoječe izraze na osnovi očitnih
literarnih virov ter po smislu dodati nekaj novih, predvsem v zvezi z opisovanjem lastnosti šivanih
plovil. Mentor me je opozoril, da v trenutnem obsegu nisem zajela tistih pojmov, ki si jih posebej
želimo pri opisovanju prazgodovinskih plovil (primer: cleats18, ki so značilni za gradnjo na atlantski
obali). Precej truda je bilo potrebnega za razločevanje različnih izrazov za moznike (dowels), (lesene)
kline (treenails izg./ˈtrēˌnāl,ˈtrenl/) in zatiče (pegs). Prav tako bi bilo potrebno premisliti nekatere
strukturne elemente rebra,19 ki so še posebej specifična pri izdelavi ladij z ravnim dnom20 kot tudi
posebnimi oblikami reber na premcu in krmi. Sama pa temu dodajam, da bi bila potrebna vsaj še
razširitev osnovnih izrazov ladijske opreme, jadrovja, z arheološkega zornega kota pa tudi različnih
stikov, spojev ter preploščitev na rebrih, statvah, kobilici, oplati itd. Vsak, ki se bo lotil nove teme v
navtični arheologiji se bo srečal za izdelavo specifičnim naborom izrazov. Večino literature, ki jo bo
uporabljal bo v angleškem, francoskem, tudi nemškem in italijanskem jeziku, pri tem mu bo prav
prišla tudi primerjava z razpredelnico Radić Rossijeve (Radić Rossi 2011, 551), kjer so tudi italijanski
in francoski prevodi.

18

Element v obliki črke T za privez vrvi, na njih pa so se prazgodovine do vikinških ladij v severo-zahodni Evropi
pritrjevala rebra.
19
Rebro – rebrnica – polrebrnica – rebrni podaljšek (rebrni krak) – nadrebro.
20
Pri tej izdelavi imajo nekatere rebrnice kratka kolena, ki segajo preko pregiba, nekatere pa so ravne in segajo le do
konca ladijskega dna.
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Pri delu nisem uporabila vseh virov, ki bi jih lahko. Tako nisem pregledala poljudnih navtičnih revij
kot sta Navtika in Val, pa tudi tesarske in etnološke literature sem se dotaknila le površno. Tudi tu se
gotovo najde še marsikateri izraz, s katerim bi lahko dopolnili izrazoslovje.
Potreba po enotni, strokovni in zborni pomorski terminologiji ni le v domeni arheologije in postane
očitna, ko se spoznavamo z obstoječo literaturo in ljudmi, ki jih zanimajo lesena plovila. Naj naštejem
nekaj primerov – spletna stran izolske ladjedelnice je v angleščini brez možnosti spremembe jezika v
slovenščino, na javnem predavanju o izdelavi tradicionalnih plovil je očitno, da predavatelj, ki se
vsakodnevno srečuje z njihovo izdelavo, nima na voljo besedišča, ki bi mu omogočilo tekočo in
sproščeno komunikacijo o svojem delu, slovenščina nima Pomorskega leksikona. Nekateri
strokovnjaki (Simič) so se problemu izognili z uporabo dialekta, nekateri z uporabo tujih izrazov v
kurzivi (Bonin), čeprav gre na njihovem področju za utemeljene rešitve, pa ne smemo pozabiti, da
problem vseeno obstaja. Da ga je povsem mogoče rešiti sta dokazala tudi oče in sin Hrvatin, ki sta ob
izdelavi nove družinske batane objavila dosleden slovarček pomembnih konstrukcijskih elementov
(Splet 9).

6 Seznam prilog
1. Tabela ladjedelniških izrazov

7 Zahvala
Ta diploma potrebuje veliko zahvale. Nastala je v dobrih pogojih, ki sta jih ustvarila Sara Ćorković in
Matej Školc, pa tudi Miran Erič, v katerih sem se pričela spoznavati s tem področjem v arheologiji. Ne
bi šlo tudi brez izkušenj in poznanstev, ki sem jih pridobila na izmenjavi na Univerzi v Zadru in
sodelovanju na njihovih izkopavanjih. Posebna zahvala v tem smislu gre prof. Ireni Radić Rossi, ki mi
je dovolila objavo nekaterih fotografij in podatkov pri najdbah iz Caske, ki še niso uradno izšli v tisku.
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9 Priloge
Legenda:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

– SSKJ
– Pomorska Slovenščina
– po Radič Rossi 2011
– po Simič
– po Steffy

^ – beseda ima komentar
* – neposreden prevod iz drugega jezika
xxxx – v slovenski literaturi izraza nisem našla

oznaka

Slovensko (2), (1)21

Angleško (3)

Hrvaško (3)

Začetek in postopek ustvarjanja nove ladje do
stanja njene minimalne a zadostne definiranosti
Dejavnost, ki se ukvarja z graditvijo in
popravljanjem ladij (1); znanost, dejavnost in
umetnost načrtovanja in gradnje ladij
Veliko plovilo (1); plovno sredstvo koritaste
oblike za prevoz ljudi in blaga
Ogrodje, ko sta oba boka že pokrita z oplato (2)
Celota vzdolžnih in prečnih gradbenih
elementov, ki sestavljajo ladjo; ladijski trup –
korito, ki ga pokriva glavni krov (2), lupina
Sprednji del ladje, čolna; prora, prova, pramac
(4)
Zadnji del ladje, čolna; popa (4)
Posamezna stran ladje, stranski, vzdolžni del
zlasti prevoznega sredstva (1); banda, stranica
(4)
Desna stran ladje gledano od krme proti premcu
Leva stran ladje gledano od krme proti premcu
Vzdolžne in prečne vezi, kakor gredelj, rebra,
spone (2); rebra s kobilico in premčno ter krmno
statvo, skelet
Kar pokriva ogrodje ladje (1); vse platice
Plošča, ki pokriva, zapira trup ladje, čolna (1);
zgornji zaprti del trupa po katerem se hodi;
leseni ali železni, skoraj vodoravni podi, ki ladjo
pokrivajo ali pa jo dele v »nadstropja«- krove
(2); koverta, covierta (4)
Prostor med najnižjim krovom in dnom, ki rabi
predvsem za tovor; štiva (4)

Ship design

Osnivanje broda

Shipbuilding,
marine
architecture
Ship

Brodogradnja

Element, ki okrepi (ojača, učvrsti) ladijsko
konstrukcijo

Pomen (3)

1 - Osnovni pojmi
1/1

Načrtovanje ladje *

1/2

Ladjedelništvo

1/3

Ladja ^

1/4a
1/4b

Korito ^
Trup ^

1/5

Premec, kljun, krn

1/6
1/7

Krma
Bok

1/8
1/9
1/10

Ogrodje

1/11
1/12

Oplata
Krov, paluba

1/13

Podpalubje,
podkrovje; (ladijsko)
skladišče
xxxx

1/14

21

Desni bok
Levi bok

Brod

Hull (2)
Hull, shell

Korito, trup

Bow

Pramac

Stern
Ship's Side (2)

Krma
Bok

Starboard
Portside
Skeleton,
framing (2)

Desni bok
Lijevi bok
Kostur,
orebrenje

Planking
Deck

Oplata
Paluba

Hold (2)

Potpalubje

Stiffner

Ukrepa

Številke pomenijo osnovno literaturo, kjer je drugače je to posebej navedeno poleg besede v oklepajih.
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1/15

Nadvodni del

1/16
1/17

Podvodni del
(podladje)
Dno

1/18
1/19

Krivina ^
Vodna črta
Lahka
Tovorna

1/20

Nosilnost

1/21

Ugrez

1/22

Spodriv, izpodriv,
deplasma

Zgornji del ladje nad vodno črto (2), del trupa ki
se ne potopi v morje
Spodnji del ladje pod vodno črto (2), del trupa,
ki se potopi v morje
Spodnji del trupa (2), spodnji del trupa pod
krivino
Zakrivljeni prehod dna v bok ladje, pregib
Je ravnina, v kateri mirna morska gladina seka
uravnoteženo ladjo (2)
Vodna črta do katere se ugreza ladja brez tovora
(2)
Vodna črta do katere se ugreza natovorjena
ladja (2)
Teža, ki jo ladja lahko natovori, da se ugrezne
do tovorne vodne črte (2)
Je navpična razdalja med najglobljo točko ladje
in tovorno vodno črto (2), razdalja med
najglobljo točko ladje in vodno gladino (1),
mera za globino do katere je ladja potopljena v
vodo, meri se od vodne črte do najnižje točke
kobilici
Teža vode, ki jo izpodrine ladja (1); teža ladje,
ki je enaka teži izpodrinjene vode; metrske ali
angleške tone (2)

Dead work (2)

Nadvođe

Quick works,
live works (2)
Bottom

Podvođe

Bilge
Water line

Uzvoj
Vodena linija

Light water line
(2)
Loaded line *
Deadweight

Laka vodena
linija
Teretna vodena
linija
Nosivnost

Draft

Gaz

Displacement

Istisnina

Vzdolžni, nosilni del ogrodja ladje, čolna (1);
osnovni »tram« na dnu ladje, na katerega se
pritrjujejo rebra in statve
Večinoma pravokotna zareza za prvo platico na
bočni strani kobilice (na zarezi razlikujemo
srednji, notranji in zunanji rob)
Vdolbina na zgornji strani kobilice, ki služi, da
se vanjo spusti rebro (delno se nahaja tudi na
rebru)
Tram, ki se doda na kobilico z gornje strani v
primeru, kadar dolžina ali čvrstot kobilice ni
zadovoljiva, kontrakobilica
Deska, ki ščiti spodnji del kobilice; šoleta (4)

Keel

Kobilica

Rabbet

Kobilični utor

Recess, cut

Rebrni utor

Rider keel

Protukobilica

False keel

Protukobilica

Debelejša platica dna uporabljena namesto
kobilice; tudi šoleta (4)
Nadaljevanje kobilice na premcu, v katero se
združujeta sprednja dela leve in desne stranice
plovila; ašta (4)
Povezovalni element med kobilico in premčno
statvo
Notranji leseni element dvodelne sprednje
(premčne) statve grodnice, od aprona se
razlikuje po tem da se zaključi na spoju med
kobilico/gredljem in sprednjo grodnico (5) notranja premčna statva; protiašta, kontra ašta,
ancikor (4)
Ukrivljen leseni element, ki poteka z notranje
strani notranje premčne statve (apron), gre za
sprednji in navzgor ukrivljeni podaljšek
hrbtenice (5)

Flat keel, Keel
plank (5)
Stem

Plosna kobilica

Gripe (forefoot)
Inner stempost

Peta pramčane
statve
Protustatva (2)

Stemson, stem
knee (2)

Peta pramčane
statve

Dno

2 - Vzdolžni gradbeni elementi trupa
2a – Zunanji vzdolžni gradbeni elementi trupa
2a/1

Kobilica/gredelj

2a/2

Kobilična brazda * ^

2a/3

Rebrni utor * ^

2a/4

Notranja kobilica,
notranji gredelj

2a/5

Varovalna kobilica,
gredelj
Ploska kobilica,
ploski gredelj ^
Sprednja grodnica,
premčna statva (1) ^

2a/6
2a/7

2a/8a

Petnica ^

2a/8b

Notranja grodnica na
premcu, notranja
premčna statva ^

2a/8c

Koleno sprednje
grodnice, koleno
premčne statve ^

Pramčana statva

62

2a/8d

xxxx ^

2a/8e

xxxx^

2a/9

Krmna statva (1),
krmna grodnica ^
Koleno krmne
grodnice (2), koleno
krmne statve ^
Krmna notranja
grodnica, notranja
grodnica na krmi (2),
notranja krmna
statva^
Statvena brazda * ^
Vložek sprednje
grodnice

2a/10a

2a/10b

2a/11
2a/12

2a/13

Vložek zadnje
grodnice

Ukrivljen leseni element, ki poteka z notranje
strani premčne statve in po vrhu sprednjega dela
kobilice (5)
Koleno, oziroma element v obliki kolena
pritrjen z zgornje strani premca; v spodnjem
delu ima funkcijo črtala, v zgornjem pa je
nosilec za figurehead in headrail (5)
Nadaljevanje kobilice na krmi, ašta (4)

Apron

xxxx

Head knee, knee
of the head

xxxx

Sternpost

Krmena statva

Kotni element, ki z notranje strani okrepi vez
med krmno statvo in kobilico

Stern knee (2)

Peta krmne
statve

Ukrivljen leseni element, ki poteka z notranje
strani premčne statve in po vrhu sprednjega dela
kobilice; protiašta, kontra ašta, ancikor (4)

Inner sternpost
(2)

Krmena
protustatva (2)

Nadaljevanje kobilične brazde na statvah
Kos ali več kosov lesa, običajno na vrhu
kobilice/gredlja, namenjeni zapolnitvi praznin v
ozkih delih ladijskega trupa – na premcu (5)
Kos ali več kosov lesa, običajno na vrhu
kobilice/gredlja, namenjeni zapolnitvi praznin v
ozkih delih ladijskega trupa – na krmi (5)

Rabbet
Stem deadwood

Statveni utor
Umetak
pramčane statve

After deadwood

Umetak krmene
statve

Osnovni tram pravokotnega prereza na dnu
ladje, ki z notranje strani sledi poteku kobilice,
notranja kobilica (5), (ladijska) hrbtenica
ladijska vez, ki je vzporedna z gredljem (1)
parmazal, pasmo (4)
Lesena okrepitev z odprtino za nasaditev
jambora, škaca (4) = podstavek z izvrtino, v
katero se vtakne jambor, lahko le izvrtina v
parmezalu, večkrat tudi peta jambora, čeprav je
peta običajno dno jamobra, ki se vtakne v škaco
Spodnji del jambora, ki se prilega v jamborni
utor
Odprtina za nasaditev jambora v temelju
jambora

Keelson

Hrbtenica,
središnje pasmo

Mast step

Temeljnica
jarbola

Mast heel

xxxx

Mast mortise

Velike pravokotne »deske« z obeh strani
hrbtenice ali na krivinah/pregibu
Vzdolžna deska, ki iz notranje strani povezuje
rebra, vsi drugi elementi notranje oplate, ki niso
notranji opaž
Leseni element ali žleb, na strani palube,
katerega naloga je, da prepreči, da bi voda tekla
vzdolž reber
Zgornji rob stranice plovila
Leseni element, ki povezuje vrhove reber

Side /bilge
keelson
Stringer

Izdubak
temeljnice
jarbola
Dohrptencia,
bočno dopasmo
Proveza

Waterway

Palubna proveza

Gunwale
Mainrail, caprail

Razma
Rubnjak

Frame

Rebro

Sided, frame
width
Moulded, frame
depth

Širina rebra

2b - Notranji vzdolžni gradbeni elementi trupa
2b/1

Hrbtenica ^

2b/2a

Temelj jambora

2b/2b

Peta jambora ^

2b/3

Jamborni utor

2b/4
2b/5

Hrbtenica na krivini,
bočna hrbtenica
Veznica

2b/6a

Žlebnik ^

2b/6b
2b/6c

Robnica ^
Vrhnica ^

3 - Prečni gradbeni elementi trupa
3/1

Rebro

3/2

Širina rebra

3/3

Višina rebra

Del ladijskega trupa postavljen prečno na
kobilico, glavni element prečne čvrstosti ladje
Širina zgornje površine rebra (paralelno s
kobilico in platicami)
Mera bočne površine rebra (pravokotno na
kobilico in platice)

Višina rebra
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3/4

Glavno rebro

3/5
3/6

Rebrnica ^
Rebrnica neenakih
krakov *^

3/7
3/8

Polrebrnica *^
Rebrni podaljšek*?

3/8a
3/9

Nadrebro (po
Hrvatin)
Kalužna odprtina

3/10

xxxx

3/11

xxxx

3/12
3/13

Pregrada
Spona, prečna vez

3/14

Koleno

3/15

Opornik ali steber

Največje sredinsko rebro (kjer je ladja najbolj
široka)
Rebro, ki je simetrično položeno na kobilico
Rebro položeno na kobilico nesimetričnih
krakov
Rebro, ki se začne pri kobilici
Bočno rebro, ki se nadaljuje v rebrnico ali
polrebrnico

Main frame

Glavno rebro

Floor timber
Overlapping
floor, asymetric
floor
Half frame
Futtock

Rebrenica
Rebrenica
neenakih
krakova
Polurebrenica
Rebrni
nastavak;
produžnik,
priklad
xxxx

Toptimber
Odprtina za prosti pretok vode na najnižjem
delu rebra
Leseno koleno, ki služi močnejši povezavi in
učvrstitvi vezi med levim in desnim delom
ladje, večje veznice na krmi ali v premcu
Koleno daljših krakov, ki so najpogosteje
izdelani z dodajanjem dveh lesenih podaljškov
(rebro v obliki črke V običajno na premcu ali
krmi)
Element, ki deli prostor na ladji na manjše dele
Prečna podpora na kateri leži paluba; žbaj(a),
kadena (4)
Katerikoli kotni element za okrepitev vezi med
dvema ploskvama v različnih ravninah (5)
Pokončni element, ki podpira spono, prečno vez

Limber hole
Breast hook

Slivnica,
kaljužni otvor
Rašlje

Cant floor

Vijenac

Bulkhead
Deck beam

Pregrada
Sponja

Knee

Koljeno

Stanchion

Upora

Vanjska oplata

Dokobilična
platica
Sržnica

4 – Oplata
4/1

(Zunanja) oplata

Vse platice na zunanji strani ladijskega trupa

4/2
4/3

Platica
Proga, pas
(oplate)

Posamezna deska oplate; madir (4)
Ena vrsta platic

(Outside)
planking
Plank
Strake

4/4

Platice ob gredlju

Prva (debelejša) platica ob gredlju, panižel (4)

Graboard strake

4/5

Krajnica

Planksheer,
sheer plan, sheer
strake

4/6

Opas ^ (4)

4/7

Notranja oplata ^

Močnejši pas oplate, ki poteka preko vseh reber
(nadreber) od premčne do krmne grodnice in
določa zunanji rob (zgornje) palube, pogosto
lahko tudi zadnji zgornji neprekinjeni pas
zunanje oplate oziroma njegov rob (5); gornji
voj (4) – skupina močnih madirjev, ki dajo
plovilu tlorisno obliko in ga skupaj s kobilico in
rebri učvrstijo
Debelejša proga oz. pas oplate, ki služi, da se z
zunanje strani opaše in učvrsti ladijsko korito;
centa (4);
Platice na notranji strani reber, kontraoplata

4/8

Podkrovnica

Kontracenta, nerva (4) = notranja najvišja in
najmočnejša okrepitev, ki poteka pod palubo in
čez vsa rebra ter se na premcu in krmi spoji z
zojo, nanjo se pritrjujejo podpalubne sponje.
Stoji nasproti centi (opasu) z notranje strani
reber

(Shelf) clamp

Platica, trenica
Voj

Wale

Zadebljani voj

Ceiling

Unutrašnja
oplata
xxxx
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5 - Paluba in podpalubje
5/1

Krovna platica

Posamezna deska krova

Deck plank

5/2

Krovna oplata

Deck planking

5/3

Žrelo

Hatchway

Grotlo

5/4
5/5
5/6
5/7
5/8

Stan, kaštel
Stanice, kasar
Krovna gradnja
xxxx
Bočna hrbtenica
Podnica
Kaluža

Forecastle
Poop front
Superstructure
Scupper
Bilge stringer,
Bilge keelson
Limber board
Bildge

Pramnica,
Krmnica
Nadgrađe broda
Lakomica
Bočno pasmo

5/9
5/10

Celota krovnih platic, krajnic in drugih
elementov palube
Odprtina na krovu, skozi katero se vstopi v
podpalubje, bokaport (4)
Vzdignjen krov na premcu
Vzdignjen krov na krmi
Konstrukcija nad krovom plovila
Odprtina za iztekanje vode s palube
Letvica vzdolž bočnih strani ladje, na katero se
naslanja podnica
Pomična deska v dolnjem delu ladje, pajol (4)
Prostor med podnico in dnom ladje, satina (4)

Palubna platica,
trenica
Oplata palube

Podnica
Kaljužnica

6 – Dodatni okrasni in funkcionalni elementi
6/1
6/2

xxxx
Oven

6/3

Črtalo (2)

6/4

Bočna plavut (2)

6/5

Balast (2)

Izrezljana figura na premcu ladje, polena (4)
Okrepljeni podaljšek premca pod vodno linijo z
ostrim vrhom v obliki kljuna, ki je služil kot
orožje za prebijanje trupa sovražne ladje
Podaljšek premca pod vodno linijo z ostrim
zaključkom, ki je služil za lažje sekanje valov
Bočna kobilica, dolga in ozka deska, ki se
nahaja na prehodu dna v bok ladje in služi za
stabilizacijo
Težak material položen v dno ladje za večjo
stabilnost ladje

Figuerhead
Ram

Pulena
Borbeni kljun

Cutwater

Valosjek

Bildge keel

Uzvojna
kobilica

Ballast

Balast

Nail

Čavao

Bolt

Zakovica,
svornjak

Treenail
Mortise

Čivija, drveni
čavao
Utor

Tenon

Jezičac

Patched tenon

Zakrpni jezičac

Peg

Mali drveni
čavao

Mortise and
trenon joint

Spoj na utor i
jezičac

7 - Elementi za spajanje
7/1

Žičnik (LP) 22, žebelj

7/2

Vijak (matični,
sponski vijak) (LP)

7/3

Leseni žebelj (LP)

7/4

Utor (LP)

7/5

Pero (LP)

7/6

Popravno pero (*)

7/7

Moznik (LP)

7/8

Pero in utor

22

Kovinski element sestavljen iz glave, telesa
(okroglega ali pravokotnega) in konice (LP)
Kovinski element sestavljen iz glave, vratu in
stebla z navojem (sponski in matični vijaki so
namenjeni trdnemu povezovanju elementov)
(LP), pašaica (4) - dolg vijak ali navojna palica,
ki gre skozi in s tem spaja dva ali več kosov
plovila
Leseni element, konično obdelan in na eni strani
priostren (LP)
Odprtina na bočni strani platice, v katero se
vstavi pero (tehnika spajanja platic na pero in
utor)
Lesena ploščica pravokotne oblike, ki se vstavi
v utore n stranskih robovih platic (vstavljeno
pero)
Pero, ki se naknadno vstavi iz zunanje ali
notranje strani opate (v primeru popravka)
Leseni element okroglega preseka in izrazito
majhnih dimenzij, s katerimi se peresa v utorih
pričvrstijo na platice; mozniki so valjasta telesa
z gladko ali rebričasto površino (LP)
Medsebojen stik lesenih elementov z nasproti
stoječimi utori, v katere se vstavijo tanke lesene
ploščice (LP)

(LP) = Lesarski priročnik DZS (2008)
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7/9

Preploščitev
(LTS23,KE24)

7/10

Vez v obliki
lastovičjega repa
(LP)
Stični spoj, topi spah
(LP)
Spah, spoj

7/11
7/12
7/13

Dotikalna, gladka
izdelava ^

7/14

Prekrivalna, strešna
izdelava ^

7/15

Tehnika gradnje
najprej oplata*

7/16

Tehnika gradnje
najprej ogrodje*

7/17

Tehnika gradnje
najprej dno*
Šivanje*

7/18

Preploščitev je ena od oblik dolžinskih vezi, , s
katerimi podaljšujemo les v dolžino, poznamo
različne vrste preploščitev: z lastovičjim repom,
s poševnim čelom stene, s koničnim čelom
stene, francoska zagozdna preploščitev (KE)
Vez med dvema lesenima deloma z
vstavljanjem trikotno oblikovanega podaljška v
odgovarjajoči utor na nasprotni strani
Stik med ravnima robnima ploskvama desk

Scarf joint

Ključ (obični,
na zub, na čep i
kutiju)

Dovetail

Lastin rep

Butt scarf (joint)

Razmak med dvema platicama pri gladki
izdelavi; kimet (4)
Način gradnje zunanje oplate pri katerem so
platice prečno in vzdolžno topo spojene, tekoča
oplata
Način gradnje zunanje oplate pri katerem so
platice postavljajo od kobilice naprej, tako da
vsaka sledeča zgornja delno pokriva spodnjo,
klinker
Način gradnje ladje pri katerem se najprej
postavijo kobilica, statve in platice, potem pa se
vstavijo rebra
Način gradnje ladje pri katerem se najprej
naredi ogrodje (kobilica, statve, rebra), potem
pa se postavijo platice
Način gradnje ladje pri katerem se najprej izdela
dno
Tehnika medsebojnega spajanja platic in ostalih
ladijskih elementov s vrvico skozi niz luknjic
(lashing lahko prevedemo kot "zankanje" - nekontinuirano šivanje)

Seam

Spoj na sljub
(stik)
Sljubnica

Carvel work

Gladka (stična)
gradnja

Clinker work,
Lapstrake

Prijeklopna
gradnja

Shell first
construction

Tehnika gradnje
prvo ljuska

Skeleton
(frame) first
construction
Bottom-based
construction
Sawing, lashing

Tehnika gradnje
prvo kostur

Tesnjenje odprtin in spojev med lesenimi deli
ladje, da bi postali neprepustni, kalafatanje (4)
Material uporabljen za tesnjenje, ostanki
konoplje ali lanu, kalafat (4)
Črna borova smola, ki se uporablja za zaščito
lesene ladijske konstrukcije
Daljša ali krajša deska s katero se zamenja
poškodovani del platice
Zunanja zaščita spodnjega dela korita s
ploščami svinčene pločevine
Ploščica svinčene pločevine za učvrstitev
poškodovanega, izrabljenega ali oslabljenega
dela ladijske konstrukcije

Caulking

Šuprenje

Oakum

Kučina

Pitch

Smola

Plank repair

Obnova platice

Lead sheating

Olovna oplata

Lead patch

Olovna zakrpa

Lesen drog pritrjen v temelj jambora,
pravokotno ali pod blagim kotom nagnjen proti
krmi
Lesen drog vstavljen v premec, ki služi za
pripenjanje jadra proti premcu
Platno razpeto na ladji, ki je izpostavljeno vetru
in služi za premikanje ladje

Mast

Jarbol

Bowsprit

Kosnik

Sail

Jedro

Tehnika gradnje
prvo dno
Šivanje

8 - Zaščita in vzdrževanje
8/1

Podbiti, zatolči

8/2

Predivo

8/3

Smola

8/4

Popravilo platice*

8/5

Svinčeno opločenje

8/6

Svinčena zaplata*

9 – Oprema
9/1

Jambor

9/2

Poševnik, ševnik

9/3

Jadro

23
24

(LTS) = Lesarski terminološki slovar (2008)
(KE) = Konstrukcijski elementi (2000)
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9/3a

Križno
jadro^

9/3b

Latinsko
jadro ^
Sošno jadro
^

9/3c

9/3d

Oglavno
jadro ^
Krilno
(bermudsko)
jadro^
Prečka

9/3e

9/3f
9/4
9/5

Jadrovje
Vetrilo ^

9/6

Vrvje

9/7

Pripona

9/8

Veslo

9/9

Vilice (za vesla)

9/10

Odprtina za vesla

9/11

xxxx

9/12

Venec (vesla)

9/13

Krmilo

9/14
9/15

Krmica, veslo za
krmarjenje
Bočno krmilo*

9/16

Ročica

9/17

xxxx

Križno jadro je štirikotno, trapezasto jadro,
privezano na križ. Križ je lesen drog, obešen v
svojem težišču na jambor, tako da visi na njem
v vodoravni legi. Križ z jadrom vred se obrača
po vetru z vajetmi, tj. s parom vrvi na obeh
koncih križa (2)
Latinsko jadro je trikotno jadro privezano na
poševen križ.
Sošno jadro je trapezoidno jadro, privezano
zgoraj na soho, spodaj pa na deblo. Soha je
drog, gibljivo pritrjen z enim koncem na
jambor; soho in z njo jadro vzdignemo s
posebnimi vrvmi – vzdižnicami. Deblo je bruno
okroglega prereza, ki napenja in razteza sošno
jadro navzdol. Z enim koncem je v vodoravni
legi pritrjeno na jambor, podobno kakor soha.
Štirikotno jadro privezano na poševen križ.

Square Sail

Križno jedro

Lateen Sail

Latinsko jedro

Spritsail

Sošno jedro

Lugsail

Oglavno jedro

Sodobno jadro na jadrnicah

Bermuda sail

Prečke so trikotna jadra, razpeta med sprednjim
jamborom in poševnikom
Vsa jadra na eni ladji
Vsi elementi ladijske opreme, posredno ali
neposredno nosijo jadra (jadra + vrvje + jambori
(2)), takelaža, snast (4)
Del vetrila, celota vseh vrvi, ki služijo za
pripenjanje jambora ali poševnika (nepremično)
ali premikanje jader in drugih delov vetrila
(premično vrvje (2))
Del vrvja, vrv s katero se vrh jambora priveže
na boka ladje zaradi stabilnosti
Drog z razširjenim spodnjim delom, ki služi
premikanju ladje
Lesena rogovila, na katero se natakne zanka
skozi katero se vstavi veslo; leseni del v obliki
dlani z iztegnjenim palcem na katerega se
naslanja veslo; nosilec; frkola (4) – lesen nosilec
z utori za vesla
Odprtina na boku ladje skozi katero je
potegnjeno veslo
Prečni premični tram z ležiščem za veslo na
vsaki strani
Zanka iz vrvi, volovske kite ali usnja v katero se
zatakne veslo med veslanjem
Element pričvrščen na krmno statvo namenjen
vzdrževanju ali spremembi smeri med plovbo
Veslo na boku ali krmi, za upravljanje z manjšo
ladjo
Veliko veslo pritrjeno z bočne strani ladje, ki se
je uporabljalo za krmarjenje pred izumom
centralnega krmila
Ročka za upravljanje krmila; rigola, argola (4)

Headsail

Prečka

Sails
Rigging

Jedrilje
Snast

Rigging
(standing,
running (gear))

Oputa

Shroud

Pripona

Oar

Veslo

Tholpein

Nosač vesla

Oar port, oar
lock
Outrigger joist

Otvor za veslo

Oar lashings

Vjenčić

Rudder

Kormilo

Stearing oar

Upravljačko
veslo
Bočno kormilo

Leseni element okrogle ali jajčaste oblike s
simetrično razporejenimi odprtinami za
vstavljanje in natezanje vrvi

Dead eye

Quarter rudder

(Rudder) Tiller

Jaram, igo

Rudo, ručica
kormila
Šuplja glava,
stezalica
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9/18

Škripec

9/19

Veznik, priveznik

9/20

Kalužna črpalka

9/21

Pol

9/22

Ročni globinomer

9/23

Sidro

Lesen škripec za jadrne ali druge vrvi; z enim, z
več koluti
Lesena element za vezanje vrvi, bitva, mankola
(4): Močnejši, izpostavljeni stebrič na ladijski
ograji, namenjen vezanju plovila, napenjanju
jader
Črpalka s pomočjo katere se izmetava kaluža

Block, pulley

Koloturnik

Bitt

Bitva

Bilge pump

Naprava za izmetavanje vode, bujol (4) – leseno
vedro, sesola (4) – iz mehkega lesa izdelana
ozka zajemalka za praznjenje vode iz barke
Stožčasti predmet iz svinca, ki se z vrvjo spušča
v morje za merjenje globine

Bailer

Kaljužna (kalna)
pumpa
Ispolac

Depth gauge,
sounding
weight, lead and
lead-line (2)
Anchor

Dubinomjer

Profilirani skobljič z dolgim in ozkim ogrodjem
za povečevanje in čiščenje brazd. (LTS)
Uporabljamo za izdelovanje utorov, profilov in
robov profilov (LS)
Sekira z rezilom pravokotno na ročaj; tesla,
tesača – tesarska sekira s širokim vzdolžnim
rezilom
Orodje za obdelavo lesa, ki služi za dolbenje
Orodje za dolbenje

Rabbet plane

Blanja

Adze

Bradva

Chisel
Gouge

Naprava v obliki trikotnika ali črke L za
merjenje in kontrolo pravega kota
Leseno kladivo

Square

Dljeto
Dljeto za
dubljenje
Kutnik

Mallet

Malj, drveni

Težko železno kladivo
Orodje za ročno žaganje (žage z ogrodjem,
žage z ročajem, lisičji rep) (LP, H)
Orodje
Lesena ali kovinska naprava z dvema krakoma
za merjenje in risanje krožnih oblik
Ročno orodje za izdelovanje lukenj
Ročno orodje za izdelovanje lukenj
Večja sekira s prečnim rezilom *

Iron maul
Saw

Malj, željezni
Pila

Axe
Carpenter's
compass
Pod auger
Bow drill
Shipwreight's
adze

Sjekira
Stolarski šestar

Kamniti, kovinski ali z lesom kombinirani
predmet za sidranje ladje

Sidro

10 – Orodje
10/1

Venčenjak (LP,
LTS), Skobljič

10/2

Teslo

10/3
10/4

Dleto (LP)
Žlebilo (LP)

10/5

Kotnik (LP, H)

10/6
10/7
10/8

Mizarsko kladivo
(LP)
Macola
Žaga (LP)

10/9
10/10

Sekira
Tesarsko šestilo (*)

10/11
10/12
10/13

Ročni sveder (*)
Lok in sveder (*)
Teslo (*)

Svrdlo
Svrdlo, lučno
Tesla
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