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Драг Нуркачу,
Ќе посетиш прекрасни корални гребени, ќе дојдеш во допир со ајкули, ќе се сретнеш со
китови, и ќе го откриеш Океанскиот Универзум.
За да го направиш ова ќе поминеш неколку денови во земја каде риболовците, фармерите и
трговците живеат во текот на целата година. Нивните традиции се различни од твоите.
Залихите на природни резерви од кои тие преживуваат често пати се мали. Чистата вода
е особено ретка и бесценета.
Животот во земјата не е само хотелот во кој ќе престојуваш, кој секако е пријатен.
Зошто да не го искористиш слободното време помеѓу нуркањата за да ги запознаеш
локалните жители и да ги слушнеш нивните приказни? Може да бидеш вчудоневиден од
нивното културно наследство и гостопримство.
Твојата куповна моќ многу често е многу повисока од нивната. Не ги предизвикувај да го
осиромашат морето, и, на крајот од краиштата, да ги истоштат риболовците купувајќи
тажни сувенири како заби од ајкула, школки, корали и школки од желка. Решително одбивај
перки од ајкула и супи од желка, срамно грабнати од морето. Овие животни би можеле да
исчезнат.
Под водата, ќе посетуваш жив, раскошен но ранлив свет. Судири и удари ги кршат и убиваат
неподвижните животни кои прават толку многу за магичноста на морските пејзажи на
кои им се восхитуваше. Секое вознемирување може да ги исплаши рибите кои ги штитат
своите јајца, оставајќи им ги своите легла на грабливците. Те молам не храни ги рибите
затоа што тоа ја нарушува рамнотежата помеѓу видовите и го менува нивното природно
однесување. Во иднина ќе очекуваш да ги најдеш сите богатсва на дивиот подводен свет
исто толку прекрасни како за време на твојата денешна посета.
Ќе посакаш да ја поделиш оваа радост со своите пријатели и деца па затоа биди љубопитен
за сè но остани дискретен и внимателен и чувај се од неснаодливост! Твоето денешно
однесување ќе им ја осигура можноста на идните генерации да уживаат во овој прекрасен
свет и да се воодушевуаат од средбите со ајкули и китови во една подеднакво колоритна
подводна авантура како твојата.
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When adventure calls !
Become the diving
ambassadors
of the Third Millennium....

Водич за одговорни нуркачи.
Овој документ претставува водич а не листа на ограничувања!
Применете ги сугестиите случај по случај како што местата и
околностите на нуркање се менуваат од место до место.
Основната идеја е луѓето да се натераат да мислат за тоа како најдобро
да ги искористат условите за нуркање со цел да се заштити и осигура
праведна делба на богатсвата на Окенанот..
1 - Подгответе се за вашето патување
Не сите патнички агенции и центри за нуркање нудат еднакви услуги. Некои настојуваат да ја заштитат
животната средина која ви овозможуваат да ја откриете и поправедно ги делат природните резерви
со жителите на земјите-домаќини. Ова може да ги чини пари и да ги зголеми трошоците за вашето
патување но така заедно ќе допринесете кон одржливиот развој на нашата планета. Трошоците по
нуркач не треба да бидат ваш единствен критериум за селекција.
= Одберете патничка агенција која е согласна да ги почитува етичките начела
= PПредпочитајте Одговорни Нуркачки Центри кои се грижат за заштитата на морското
		
дно (третман на цврсти и течни отпадоци, употреба на пловни знаци итн. ) и кои имаат
		
инвестирано во проекти за локален развој.
= Дознајте нешто повеќе за подводните еколошки системи кои ќе ги истражувате.
= Дознајте нешто повеќе за жителите на земјата што ја посетувае : нивните традиции,
		
економија и извори на богатство.
2 - Пред да започнете со нуркање
= Подгответе се Ако не сте нуркале долго време, вежбајте ја способноста да се одржите на
		
површина: оптоварување на белите дробови, тежинска навлака, оптимален товар, итн.
= Запознајте го местото на нуркање што ќе го истражувате пред да одите таму. Многу
		
повеќе ќе уживате во нуркањата затоа што нема да бидете само пасивен сведок
		
во свет чиј јазик не го зборувате. Научете да ги читате првите страници од големата
		
книга за подводниот свет. Ако можете да ги идентификувате животните и да знаете
		
како тие се однесуваат, ќе знаете и каде да ги најдете. Голем дел од оваа неверојатна
		
фауна е скриена.
= Побарајте вашиот нуркачки центар да ви го претстави локалниот еколошки систем
= Побарајте список на загрозените видови, список на зашитени видови и на применливи
		
правила во врска со нив.
= Прашајте што прави нуркачкиот центар за заштита на морето (пловни знаци итн.)

3 - Кога сте на бродот
= Никогаш ништо не фрлајте во морето.
= Одбивајте да користите пластични чинии и чаши на кои им се потребни години за
		
да се распаднат
= На палубата побарајте канти за отпушоци (им требаат месеци да се распаднат) (ако
		
апсолутно морате да пушите), за пластични отпадоци, алуминиумска фолија, итн.
= Внимавајте цврсто да закачите резервни вентили за возух, зацврстувачи и апарати
		
за притисок.
= Употребувајте кратки, рекреативни пераи.
4 - Кога нуркате
= Веднаш штом ќе влезете во вода, проверете ги вашите тегови и додадете ако е
		
потребно.
= Нежно користете ги вашите пераи, за да не се судираат со неподвижните подводни
		
животни
= Избегнувајте да дојдете во контакт со неподвижните ратсенија и животни. Тие се
		
нежни и можат да бидат уништени од повторливи потреси.
= Не изнесувајте ништо назад освен фотографии!
= Не пречете им на животните. Ако најдат прибежиште во нивните скиршни места, не
		
принудувајте ги да излезат – веќе се доволно вознемирени. Неподвижни чекајте
		
додека се смират и повторно излезат надвор.
= Не хранете ги рибите. Со тоа го менувате нивното однесување и ја нарушувате
		
рамнотежата на еколошкиот систем.
5 - После нуркање
= Чувајте ја чистата вода. Таа е највредното нешто на Земјата.
= Побарајте опрема наменета за конзервирање на чистата вода како резервоари за вода
		
и контролирани тушеви за прилив на вода.
6 - За време на вашиот одмор
= Обидете се да излезете надвор од вашиот центар за нуркање или од хотел. Надвор
		
постои свет кој чека да ве запознае!
= Не купувајте сувенири извадени од морето како заби од ајкула, школки од желка, морки
		
ѕвезди, морски коњчиња и останати исушени риби, корали и школки.
= Бојкотирајте ги рестораните кои служат супа од перки од ајкула, месо од желка и риби
		
уловени со помош на разурнувачки средства како динамит, цијанид, итн.
= Прашајте ги угостителите како е уловена морската храна што ја нудат и какви договори
		
имаат со локалните риболовци.
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