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MEDNARODNA NAVODILA 
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ODGOVORNE 
POTAPLJAČE 

 
 
 
 

Ko vas pustolovščina pokliče,  
Postanite ambasador Tretjega tisočletja … 

 
 
 
Albert Falco 
 
Ex former chief diver and captain of the Calypso 
Ex honorary president of LONGITUDE 181 
 
François Sarano 
 
Founder of LONGITUDE 181  

 
Patrice Bureau 
 
President of LONGITUDE 181 
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« Spoštovani potapljač,  
 
Obiskali boste prelepe koralne grebene, plavali nad hrbti morskih psov, srečevali 
delfine, in odkrivali lepote oceanov. Več dni boste živeli v določeni državi, kjer ribiči in 
trgovci živijo vse leto. Njihovi običaji se razlikujejo od naših. Njihovo preživetje je 
velikokrat odvisno od naravnih bogastev, ki pa so omejena. Sveža voda, še posebej, 
je vse redkejša in dragocena dobrina.  
 
Življenje v tuji deželi torej ni le hotel, kjer ste udobno nastanjeni. Izkoristite vaš prosti 
čas in spoznajte lokalno prebivalstvo in prisluhnite njihovim zgodbam.  
Presenetila vas bo njihova prijaznost in bogastvo njihovih kultur.  
 
Vaša kupna moč je v večini primerov znatno večja kot njihova. Pomembno je, da s 
svojim ravnanjem na dolgi rok ne spodbujate izkoriščanje morij in njihovih bogastev. 
Ne kupujte izdelkov kot so zobje morskih psov, želvini oklepi, korale ali podobno. 
Odločno zavrnite morsko plavut ali želvino juho, saj gre pri tem za grob poseg v 
morski živalski svet, ki lahko pripelje do izumrtja določenih živalskih vrst.  
 
Pod vodo boste izkusili življenje v občutljivem okolju. Uprite se ubijanju živali in 
uničevanju stalnih vrst živali, ki bogatijo morsko podobo. Kakršenkoli hrup lahko 
preplaši ribe, ki varujejo svoja jajčeca. Ne hranite rib, saj s tem vnašate neravnovesje 
med različne živalske vrste, kar vpliva na njihovo vedenje. Po vašem odhodu naj divji 
morski svet ostane nedotaknjen in ohranjen za bodoče generacije.  
 
Vaše radosti boste verjetno delili z vašimi prijatelji in otroci, zato bodite radovedni, 
vendar tudi preudarni, skrbni in pazite na nepravilnosti. Vaše današnje ravnanje bo 
pripomoglo k temu, da bodo tudi bodoče generacije potapljačev uživale v lepotah 
morij, drgetale ob pogledu na morske pse ali kite v pustolovščinah pod vodo, kjer se 
mora bogastvo ohraniti.» 
 

                                                                                      
François Sarano                                                                       Ko vas pustolovščina pokliče,!                                                                                                                                           

Founder of LONGITUDE 181                                                    Postanite ambasador Tretjega 
tisočletja … 
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Navodila odgovornim potapljačem. 
 

Pričujoče poglavje vsebuje navodila in ni seznam omejitev. Naše predloge 
prilagodite situaciji, saj se tako potapljanje kot tudi okoliščine med seboj lahko 

razlikujejo. Osnovno sporočilo je predvsem v ozaveščanju ljudi, da potapljanje kot 
šport lahko doprinese k varovanju zakladov oceanov, s čimer tudi zagotovimo, da 

smo teh zakladov lahko deležni vsi... 
 

1 -  Pripravite se na potovanje. 
 
Potovalne agencije in potapljaški centri ne nudijo enakih uslug, Nekateri se trudijo tudi pri 
zaščiti okolja, pomagajo pri odkrivanju in varovanju naravnih bogastev in sodelujejo z 
lokalnim prebivalstvom gostiteljske države. Slednje povzroča dodatne stroške in vaše 
potovanje postane dražje, vendar boste s tem prispevali k trajnostnem razvoju našega 
planeta. Strošek potapljanja ne sme biti vaše edino merilo..  

 
•  Izberite potovalno agencijo, ki spoštuje etična načela... 
 
• Izberite potapljaški center, ki ravna odgovorno in s svojim delom skrbi za zaščito 

morij (pravilno. ravnanje z odpadki in nevarnimi tekočinami, uporaba plovcev pri sidrnih 
verigah, ipd) ter vlaga sredstva v lokalne razvojne projekte.  

 
• Informirajte se o morskih ekosistemih, ki jih boste odkrivali.. 
  
• Informirajte se o prebivalcih države, ki jo boste obiskali, njihovih običajih, 

gospodarstvu in virih bogastva 
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2 - Pred potapljanjem.. 
 

 Bodite v kondiciji. Če se dolgo niste potapljali, potem trenirajte v plavanju: 
okrepite pljuča, stehtajte opremo in optimizirajte njeno težo, ipd. 

 
 Pridobite informacije o mestu, kjer se boste potapljali, pred odhodom. V 

potapljanju boste uživali veliko bolj, saj ne boste le pasivni opazovalec v svetu, katerega jezik 
ne razumete. Naučite se prebrati prve strani velike knjige navodil v pomorstvu. Če boste 
poznali živali in njihovo vedenje, potem jih boste lažje tudi našli. Velik del čudovite favne je 
skrite. 

 
 Prosite svoje potapljaški center, da vam posredujejo informacije o lokalnem 

ekosistemu        
 
 Prosite za seznam ogroženih živali, seznam zaščitenih živali in potrebna 

pravila..  
 

        Vprašajte potapljaški center kaj naredijo za zaščito morja (npr. uporaba plovcev, 
ipd). 

 
3 - Na ladji 
 

  Nikoli ne mečite ničesar v vodo. 
 

        Zavrnite plastične krožnike in kozarce, saj plastika razpada nešteto let..  
 
 Prosite za pepelnik (če je res potrebno, da kadite), koš za plastične odpadke, 

aluminijasto folijo, ipd. 
 
 Pazite, da so ventili, konzole in merilci pritiska dobro pričvrščeni, da vam ne 

visijo, saj s tem lahko dodatno poškodujete foro ali favno. 
 
 Uporabljajte manjše, rekreacijske, plavutke. 
 

4 -  Pri potapljanju 
 

 Takoj, ko se potopite, preverite pritisk in potrebno prilagodite. 
 
 Previdno plavajte s plavutkami, da ne poškodujete morskega življenja. 
 
 Izogibajte se dotikov stalnih rastlin in živali, saj so lahko občutljive zaradi 

nenehnih dotikov.  
 

 Ne nosite ničesar iz vode, razen fotografj. 
 

  Ne motite živali. Če se zatečejo v. svoja zatočišča, jih ne silite, da jih zapustijo-v 
vsakem primeru so že zelo prestrašene. Počakajte, da se umirijo in pridejo ven same. 
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 Ne hranite rib, saj s tem spreminjate njihove navade hranjenja in rušite ravnotežje 
ekosistema.. 
 

 
5 - Po potaplajnju 
 

 Pazite na svežo vodo, saj je to najdragocenejša dobrina na Zemlji. 
 
  Prosite za opremo, s katero boste shranili svežo vodo, kot npr. rezervoar za 

vodo, tuši z vgrajeno kontrolo vode, ipd. 
 

 
6 - V času vaših počitnic 
 

 Razglejte si tudi svet okoli potapljaškega centra ali hotela, ki čaka na vas. 
 
 Ne kupujte suvenirjev, ki so izropani iz morja, kot so zobje morskih psov, 

želvini oklepi, morske zvezde, morski konjički ali druge ribe, korale oziroma oklepi. 
 

        Ne hodite v restavracije, kjer vam postrežejo juho s plavutjo morskega psa, 
želvino meso, kite ali ribe, ki jih lovijo na uničujoči način, z dinamitom, cianidom, ipd. 

 
        Vprašajte v restavraciji na kakšen način pridobijo ribe in kakšne dogovore imajo 
z lokalnimi ribiči. 
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