Bones practiques. Sub
El busseig com activitat utilitza el mar com a recurs natural. Tot i que directament no “consumeix”
d’aquest recurs si que un mal us durant les immersions podria portar a un deteriori de la qualitat tant
del ecosistema com de les aigües en si. Per tant es responsabilitat de tots cuidar, i respectar el mar.
A continuació algunes recomanacions per afrontar la vostra activitat de la forma més respectuosa
possible.

Abans de l’activitat.
Si tens pensat generar la teva activitat a traves d’un centre de busseig
assegurat que aquest es respectuós amb el medi marí.
Escull zones de busseig que s’adeqüin al teu nivell, per la teva pròpia
seguretat com per el risc que pot representar per al medi marí.
És important seguir millorant en les tècniques de busseig, sempre es pot tenir
més experiència.
És important informar-se del valor ambiental de la zona d’immersió i quines
son aquelles especies que poden ser especialment sensibles.

Durant la activitat
La pesca submarina amb qualsevol forma de respiració assistida esta
totalment prohibida.
Es important fer un descens controlat, caure bruscament és una practica que
pot danyar el fons.
És important mantenir la flotabilitat neutre, d’aquesta manera resulta més
fàcil mantenir una distancia de seguretat entre la paret i el fons.
És important no pertorbar l’ecosistema més del que la presència de
submarinistes fa per si sol, no tocar.
Durant les immersions és recomanable no donar de menjar als animals,
altera el seu comportament i per tant pot alterar l’ecosistema.
Durant l’activitat de submarinisme no es pot extreure cap recurs propi del
mar.
Sempre que sigui possible i sense posar en risc la seguretat dels bussejadors,
reculli qualsevol forma de contaminant.

Després de l’activitat.
El submarinisme és una activitat amb un procés de formació continuat,
Independentment del nivell de cada un sempre es pot millorar la tècnica.
El coneixement sobre el medi marí en el que desenvolupes la teva activitat
es part d’aquest procés de millora continuat. No es pot protegir el que no es
coneix.

