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POUR UNE PLONGÉE RESPONSABLE ET UN PARTAGE ÉQUITABLE DES RICHESSES DE LA MER
KANSAINVALINEN OHJEISTO VASTUULLISELLE VAPAASUKELTAJALLE
Astu seikkailuun ja ala 3. vuosituhannen vapaasukelluslahettilaaksi.
Albert Falco
Edesmennyt Calypson sukelluspaallikko ja kapteeni
Edesmennyt LONGITUDE 181 kunniapresidentti
François Sarano
LONGITUDE 181 perustaja
Patrice Bureau
LONGITUDE 181 presidentti
Morgan Bourc'his
LONGITUDE 181 lahettilas
Vapaasukelluksen suosio kasvaa kiintyvalla vauhdilla ja sita harrastetaan jo kaikilla mantereilla. On
mahdollista treenata syvyyssukellusta tai kayda ihailemassa vedenalaista maailmaa niin Punaisella Merella
kuin Valimerellakin tai lndonesiassa seka lntian Valtamerella. Vapaasukelluskauppoja ja -keskuksia
perustetaan kaikkialle. Kaikki vapaasukeltajat tuntevat nimelta jonkun mestarin, joko entisia tai nykyisia.
Kaikki haluavat tehda kuten he ja matkustaa ympari maailman tapaamaan merinisakkaita tai haita ja
sukeltaa varikkaiden koralliriuttojen keskella tai syvaan siniseen. Periaatteessa vapaasukelluksen on
tarkoitus alla pehmeampi ja ehka jopa puhtaampi tapa sukeltaa kuin laitteilla: vahemman melua,
vahemman varusteita, joskus myos vahemman matkustamista sukelluskohteille. Vapaasukellus on
lahempana sita mita merinisakkaat itse tekevat, silla mekin sukellamme vain keuhkot taynna ilmaa. Silti
meillakin on orna vaikutuksemme ymparistoon. Varusteemme ovat neopreenia, hiilikuitua, lasikuitua tai
muovia. Kaytamme vetta huuhdellaksemme varusteemme, kaytamme pattereita, koysia, lyijypainoja,
poijuja seka polttoainetta veneissa ja usein myos yoga-matot ovat muovista. Matkustamme lentokoneilla
paastaksemme nauttimaan lampimista vesista tai uusista kokemuksista, usein jopa useamman kerran
vuodessa. Perilla tarvitsemme majoituksen ja ravintoloita ruokailuun. Kaytamme autoja, moottoripyoria,
takseja, veneita saavuttaaksemme sukelluskohteemme. Kaytamme erilaisia viestintatekniikoita
jakaaksemme seikkailumme. Jas tama kaikki otetaan huomioon, ei vapaasukelluksen ymparistovaikutukset
oie enaa kovin pehmeita. Taman ohjeiston tarkoituksena on lisata ymparistotietoisuutta vapaasukeltajien
keskuudessa. Tassa ehdotetaan muutamia helposti ymmarrettavia jokapaivaisia asenteita ja toimenpiteita,
joilla voi vahentaa toimintamme ymparistovaikutuksia. Mika voisi alla ihanampaa kuin vapaasukeltaa
iltapaivalla kilpikonnan tai hain seurassa aamuisen syvyyssukellustreenin jalkeen ja tuntea itsensa vain
yhdeksi luontokappaleeksi valtameressa? Kunnioittakaamme kaikki rakasta planeettaamme ja
toimikaamme joka paiva niin, etta voimme jatkossakin kokea edella mainitun kaltaisia hetkia.

Morgan Bourc'his
Freediving World Champion
Professional freediver
Longitude 181 Ambassador
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POUR UNE PLONGÉE RESP ONSABLE ET UN PARTAGE ÉQUITABLE DES RICHESSES DE LA MER

Vastuullinen vapaasukeltaja
Tama ohjeisto on opas, ei lista kieltoja tai maarayksia. Tassa mainittuja ehdotuksia on miettittava
tapauskohtaisesti, silla vapaasukelluskohteet ja tilanteen ovat hyvin erilaisia eri paikoissa. Taman ohjeiston
tarkoituksena on rohkaista jokaista kyseenalaistamaan itsensa ja miettimaan parhaita mahdollisia
toimintatapoja, jotta voimme suojella meren rikkauksia.
1- Valmistaudu matkaasi
Matkatoimistot ja matkanjarjestajat eivat aina tarjoa samoja ehtoja. Jotkut suojelevat sita ymparistoa
yhteistyossa paikallisten kanssa, jonne asiakkaitaan vievat. Se maksaa heille enemman, se maksaa sinulle
enemman, mutta tuottaa kestavaa palvelua tulevaisuutta ajatellen. Àla valitse matkaasi vain pelkan hinnan
taï sen tarjoamien mukavuuksien vuoksi.
• Valitse matkanjarjestaja, joka noudattaa eettisia ohjeita.
• Tutustu ennen matkaasi paikallisesta ekosysteemiin.
• Ota selvaa paikallisista asukkaista, jotka ovat sinua vastaanottamassa: perinteet, talous, luonnonvarat.
• Selvita mahdolliset luonnonsuojelualueet: noudata ohjeita kuinka alueelle paastaan, mita alueella saa
tehda ja mahdollisista kielletyista alueista.
2- Ennen sukellusta
• Ota selvaa ja kysele alueesta, jonne olet menossa, silloin saat paljon enemman siita irti. Silloin et oie vain
passiivinen matkustaja maailmassa, jonka kielta et tunne, vaan opit lukemaan ensimmaisia lauseita
merenalaisen maailman suuresta kirjasta. Opit tuntemaan paikallisia elainlajeja, opit niiden
kayttaytymisesta ja opit mista niita voi etsia. Siten tutustut uskomattomaan merenalaiseen elainkuntaan.
• Ota selvaa yleisimpien elainlajien ekologiasta.
• Opettele tunnistamaan uhanalaiset ja suojellut elainlajit.
• Àla jata taï heita mitaan mereen, ei edes tupakantumppeja.
3 - Mennessasi sukelluskohteeseen
• Noudata polkuja ja kulkureitteja mennessasi kohteeseen
• Valta ramppaamista lahtopaikan pohjassa, jas siella kasvaa kasveja, korallia taï levia.
• Kulje veteen, jas mahdollista, hiekkapohjaiselta taï kivikkoiselta rannalta.
• Jas kaytat venetta, kayta mahdollisuuksien mukaan "pehmeaa" tyontovoimaa (purjeita, meloja, yms.) ja
mukauta ainakin vauhtisi matkan mukaan.
• Kayta ankkurointiin valmiina olevia poijuja. Jas naita ei tarjolla oie, ala ankkuroi merikasvien sekaan ja ota
selvaa mahdollisista suositelluista ankkurointipaikoista.
• Kiinnita kaikki tavarasi veneeseen, jotta mitaan ei lentaisi mereen tuulen taï aaltojen voimasta.
4- Sukeltaessasi
• Ui heti, kun voit, jotta et talla rapyloillasi pohjaa.
• Varmista neutraali kelluvuus.
• Vara, ettet osu pitkilla rapyloillasi koralliin taï kasvustoihin.
• Valta koskemasta pohjaan, elaimiin taï kasveihin.
• Àla kayta pohJaa ponnistusalustana pintautuessasi.
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POUR UNE PLONGÉE RESPONSABLE ET UN PARTAGE ÉQUITABLE DES RICHESSES DE LA MER
• Katso, mutta ala hairitse elamaa mererssa.
• Ala ruoki kaloja taï elaimia.
• Ala riko mitaan alaka keraa mitaan meresta.
• Ala nosta taï siirra kivia, silla ne ovat usein pienelioiden asuttamia.
• Ala jahtaa isompia elaimia (delfiini, kilpikonna, valashai). Oie rauhassa ja anna niille aikaa, ne tulevat
luoksesi. Ala koskettele niita.
• Keraa muovipussit, muoviesineet ja roskat, joita saatat kohdata sukelluksellasi taï rannalla.
5 - Matkasi aikana
• Ala heita mitaan mereen, tua kaikki roskasi takaisin.
• Keraa talteen kaikki kayttamasi paristot ja toimita ne kerayspisteeseen, vaikka kotiin saakka.
• Kayta pestavia astioita kertakayttoisten sijaan.
• Pue markapukusi vedessa, jas mahdollista, jotta valta turhaa saippualiuoksen kayttoa.
• Kayta luonnollisesti hajoavaa saippuaa taï puhdistusaineita markapukusi liukasteina.
• Huuhtele varusteesi nopeasti makealla vedella, jas kaytat niita saannollisesti. Huuhtele kunnolla vasta
matkasi lopussa.
• Valta varusteiden huuhtelua juomavedella, jas mahdollista.
• Saasta vetta suihkussa (voit myos samalla huuhtoa varusteitasi jalkojesi juuressa).
• Ala osta matkamuistoja, jotka on tehty merenalaisista materiaaleista.
• Valta ravintoloita, jotka tarjoavat kilpikonnanlienta, hainevakeittoa, dynamiitilla kalastettua kalaa,
suojeltuja taï uhanalaisia lajikkeita...
• Kieltaydy ostostesi turhalta pakaamiselta.
« Kunnioita ymparistoasi, nayta esimerkkia ja ala vastuullisen sukeltaja esikuvaksi. »
Morgan Bourc'his
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