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« Dragi scafandri,  
 
Veţi vizita cele mai frumoase recife de corali, ve
balene, veţi descoperi un întreg univers marin. 
 
Pentru asta, vă veţi instala timp de câteva zile într
comercianţii trăiesc tot anul.
naturale de care depind ei sunt, deseori, s
rar şi de preţ.  
 
Viaţa acestei ţări nu se rezum
acesta. Profitaţi de pauzele dintre scufund
asculta şi alte poveşti. Veţi fi ului
 
Puterea voastră de cumpărare este, deseori, cu mult mai mare decât a l
Nu provocaţi devastarea mă
suveniruri triste ca: dinţi de rechin, cochilii, corali, carapace de broasc
Refuzaţi cu tărie supele din înot
brutalitate din mediul marin. Aceste animale ar putea s
 
În apă, veţi vizita o lume vie, magnific
omoară animalele fixate, principala surs
să-l admiraţi. Puteţi deranja ş
lăsaţi la bunul plac al prădătorilor. Hr
comportamentul peştilor. 
 
Veţi dori să regăsiţi şi mâine un univers marin la fel de b
astăzi. Veţi dori să împărtăş ţ
satisfaceţi-vă curiozitatea, dar r
Prin comportamentul vostru de ast
minunăţiile unei lumi intacte, emo
submarină la fel de bogată ca a voastr
 

                                                                           
François Sarano                                                                    

Fondator Asociaţiei LONGITUDE 181                                                 
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i vizita cele mai frumoase recife de corali, veţi înota alături de rechini, ve
i descoperi un întreg univers marin.  

i instala timp de câteva zile într-o ţară unde pescarii, agricultorii 
ot anul. Tradiţiile lor sunt diferite de ale voastre.

naturale de care depind ei sunt, deseori, sărace. Apa dulce, în special, este un bun 

ri nu se rezumă doar la hotelul în care staţi, oricât de pl
i de pauzele dintre scufundări pentru a întâlni şi alte priveli

ţi fi uluiţi de bogăţia culturală şi de ospitalitatea localnicilor.

ărare este, deseori, cu mult mai mare decât a l
i devastarea mării şi, pe termen lung, sărăcirea pescarilor, cump

ţi de rechin, cochilii, corali, carapace de broască
rie supele din înotătoare de rechin sau de broască ţestoas

brutalitate din mediul marin. Aceste animale ar putea să dispară. 

i vizita o lume vie, magnifică dar fragilă. Contactul şi şocurile distrug 
 animalele fixate, principala sursă de încântare din peisajul pe care a

i deranja şi speria peştii care-şi apără cuibul, astfel c
ădătorilor. Hrănirea tulbură echilibrul dintre specii 

i mâine un univers marin la fel de bogat ca cel pe care
ărtăşiţi aceste minunăţii prietenilor şi copiilor vo

 curiozitatea, dar rămâneţi discreţi, atenţi şi delicaţi...!  
Prin comportamentul vostru de astăzi, oferiţi-le viitoarelor generaţii de scafandri 

iile unei lumi intacte, emoţia întâlnirii cu rechinii şi cu balenele, o aventur
 la fel de bogată ca a voastră.» 

                                                                                   
o                                                                    

LONGITUDE 181                                                 
scufund
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turi de rechini, veţi întâlni 

 unde pescarii, agricultorii şi 
iile lor sunt diferite de ale voastre. Resursele 

race. Apa dulce, în special, este un bun 

i, oricât de plăcut ar fi 
i alte privelişti, pentru a 

i de ospitalitatea localnicilor. 

rare este, deseori, cu mult mai mare decât a lor.  
cirea pescarilor, cumpărând 

i de rechin, cochilii, corali, carapace de broască ţestoasă. 
ă ţestoasă, smulse cu 

şocurile distrug şi 
 de încântare din peisajul pe care aţi venit 

 cuibul, astfel că puii vor fi 
 echilibrul dintre specii şi modifică 

ogat ca cel pe care-l vizitaţi 
i copiilor voştri, deci 

 
ţii de scafandri 

i cu balenele, o aventură 

           
o                                                                       Păşiţi spre aventură!                                                                                                                              

LONGITUDE 181                                                    Deveniţi Ambasadorii 
scufundării din mileniul trei..... 
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Un scafandru responsabil

Aceast ă cartă este un ghid. Nu este o list
luate în considerare în func

scufundare cât şi situa ţiile
de a îndemna la refec ţie ş

şi repartizarea

1 - Pregăti ţi-vă călătoria . 
 

Agenţiile de voiaj şi centrele de scufund
protejeze mediul pe care îl veţ
naturale cu locuitorii ţării gazdă
împreună, contribuiţi la dezvoltarea durabil
preţul scufundării drept unic criteriu de selec

 
• Alege ţi o agen ţie de voiaj care ader
 
• Prefera ţi mai degrab ă

preocupate de protejarea fundului m
geamandurilor de legare) şi care se implic

 
• Informa ţi-vă despre ecosistemele marine
  
• Informa ţi-vă despre locuitorii 

2 -  Înainte de scufund ări  
 

� Fiţi în form ă . Dacă
bine flotabilitatea: prin respiraţ

 
� Informa ţi-vă despre locurile de scufundare pe care le ve
experienţa voastră să fe şi mai bogat
într-o lume al cărei limbaj nu-l cunoa
a vieţii marine. Dacă veţi şti să
animalelor şi veţi şti unde să le că
faună ascunsă 

 
� Cereţi centrului de scufund
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Un scafandru responsabil

 
 este un ghid. Nu este o list ă de restric ţii.  Aceste propuneri trebuie 

în func ţie de f iecare caz particular, întrucât atât locurile de 
ţiile  difer ă de la una la alta. Obiectivul acestei carte este a cela 
ţie şi de a crea condi ţii de scufundare optime pentru protejarea 
şi repartizarea  echitabil ă a bogăţiilor m ării.

 

i centrele de scufundări oferă servicii diferite. Unele se stră
care îl veţi descoperi şi să împartă în mod cât mai echitabil resursele 
ţării gazdă. Acest fapt este costisitor şi pentru ele şi pentru voi dar, 

i la dezvoltarea durabilă a planetei noastre. Nu luaţi în calcul num
rii drept unic criteriu de selecţie.  

ţie de voiaj care ader ă la o cart ă etică. 

i mai degrab ă Centrele de Scufund ări Responsabile, care sunt 
protejarea fundului mării (tratarea deşeurilor şi a apei uzate, folosirea 

şi care se implică în dezvoltarea locală 

ă despre ecosistemele marine  pe care le veţi descoperi.

ă despre locuitorii ţării gazd ă: despre tradiţii, economie, resurse..

. Dacă n-aţi mai făcut scufundări de mult, antrenaţ
otabilitatea: prin respiraţie, prin vesta de flotabilitate, printr-o lestare corect

 despre locurile de scufundare pe care le ve ţi descoperi
ă şi mai bogată. Nu veţi f, astfel, un simplu scafandru

l cunoaşteţi, ci veţi reuşi să citiţi primele cuvinte din marea carte 
ţ şti să recunoaşteţi fauna, veţi putea cunoaşte comportamentul 

ă le căutaţi şi să le descoperiţi. Veţi reuşi să zăriţ

i centrului de scufund ări o proiec ţie de prezentare a ecosistemului
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Un scafandru responsabil  

ii.  Aceste propuneri trebuie 
ecare caz particular, întrucât atât locurile de 

 de la una la alta. Obiectivul acestei carte este a cela 
ii de scufundare optime pentru protejarea 

ării. . 

 servicii diferite. Unele se străduiesc să 
 în mod cât mai echitabil resursele 

şi pentru voi dar, 
ţi în calcul numai 

care sunt 
ei uzate, folosirea 

ţi descoperi. 

ţii, economie, resurse.. 

 

ri de mult, antrenaţi-vă şi controlaţi-vă 
o lestare corectă. 

descoperi , astfel încât 
i f, astfel, un simplu scafandru-spectator pasiv 

i primele cuvinte din marea carte 
şte comportamentul 
ş ă zăriţi incredibila 

ie de prezentare a ecosistemului  
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� Cereţi lista speciilor amenin
se aplică.  

 
       � Informa ţi-vă despre ac
protejării mediului submarin (geamandur
 
3 - Pe vapor  

 

� Nu arunca ţi nimic peste bord
 

       � Refuzaţi farfuriile ş
ani.  

� Cereţi să se instaleze co
(dacă trebuie neapărat să fumaţ
luni întregi), deşeurile din plastic, ambalajele din aluminiu etc...

 
� Asigura ţi-vă că aţi f

astfel în cât să nu atârne şi să
 
� Folosi ţi labe scurte
 

4 - În timpul scufund ării  
 

� De îndat ă ce intra ţi în ap
 
� Nu înota ţi cu mi şcă
 
� Evita ţi contactul cu plantele 

nenumărate le distrug. 
 

� Nu pleca ţi cu nimic în afar
 

� Nu hărţui ţi animalele
în stare  de stress. Aşteptaţi nemi

 
� Nu hr ăni ţi peştii . Le modifca

ecosistemului. 
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speciilor amenin ţate, lista speciilor protejate şi reglement

ă despre ac ţiunile promovate de centrul de scufund
rii mediului submarin (geamandură de legare...). 

ţi nimic peste bord . 

i farfuriile şi paharele din plastic  a căror descompunere dureaz

 se instaleze co şuri de gunoi pe punte  astfel încât să
ă fumaţi) chiştoacele de ţigară (descompunerea acestora dureaz

eurile din plastic, ambalajele din aluminiu etc... 

ă ă ţi f ixat bine detentorul de rezerv ă, consolele ş
şi să nu se agaţe în flora şi fauna fixată, provocând stric

i labe scurte , mai puţin agresive. 

 

 ce intra ţi în apă, verifca ţi-vă lestarea  şi corectaţi-o dac

şcări prea ample , pentru a nu provoca daune 

i contactul cu plantele şi animalele fixate . Sunt fragile ş

i cu nimic în afar ă de imagini . 

i animalele . Dacă se refugiază în ascunzişuri, nu le deranja
ş ţi nemişcaţi până ce redevin calme şi ies din nou.

. Le modifcaţi comportamentul şi provocaţi dezechilibrarea 

contact@longitude181.org 

Malatras 38160 Chatte FRANCE 

şi reglementările care li 

iunile promovate de centrul de scufund ări  în privinţa 

ror descompunere durează zeci de 

astfel încât să puteţi arunca 
 (descompunerea acestora durează 

, consolele şi manometrele, 
, provocând stricăciuni. 

o dacă este nevoie. 

, pentru a nu provoca daune vietăţilor fixate. 

. Sunt fragile şi aceste lovituri 

uri, nu le deranjaţi, sunt deja 
i ies din nou. 

ţi dezechilibrarea 
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5 - După scufundare  

 

� Strădui ţi-vă să economisi
 
� Solicita ţi instala ţii care evit

echipamentului, duşuri. cu debit controlat
 

 

6 - În timpul sejurului  

 

� Încerca ţi să ieşiţi din centrul de scufund
lume întreagă care aşteaptă s

 
� Nu cump ăraţi suveniruri smulse din mare

ţestoasă, stele de mare, căluţi de mare 
        

� Boicota ţi restaurantele care serves
broască ţestoasă şi de cetacee, precum 
cianură etc...) 

 

       � Întreba ţi la restaurant cum au fost pescuite produsele pisc icole

propun în meniu şi ce acorduri au cu pescarii locali.
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ă ă economisi ţi apa dulce . Este bunul cel mai de preţ

ţii care evit ă risipa de ap ă dulce : bazin pentru cl
cu debit controlat 

ă ş ţi din centrul de scufund ări şi din hotel : în jurul vostru exist
ş ă s-o întâlniţi. 

ţi suveniruri smulse din mare : dinţi de rechin, carapace de broasc
ăluţi de mare şi alţi peşti uscaţi, corali, cochilii etc...

i restaurantele care serves c sup ă din înot ătoare de rechin
i de cetacee, precum şi peşti capturaţi prin mijloace distructive (dinamit

i la restaurant cum au fost pescuite produsele pisc icole

i ce acorduri au cu pescarii locali.  
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cel mai de preţ. 

: bazin pentru clătirea 

: în jurul vostru există o 

i de rechin, carapace de broască 
i, corali, cochilii etc... 

toare de rechin , carne de 
i prin mijloace distructive (dinamită, 

i la restaurant cum au fost pescuite produsele pisc icole  pe care le 




