10 Tips Divers Untuk
Melindungi Planet Samudra
Penyelam berbagi hubungan yang mendalam dengan laut. Anda dapat
membuat perbedaan untuk perlindungan laut setiap kali Anda
menyelam, berwisata dan lainnya.
Jadilah Ahli Buoyancy

Tumbuhan bawah air dan hewan laut lebih rapuh daripada kelihatannya. Sapuan
fins , benturan kamera Anda atau bahkan sentuhan dapat merusak pertumbuhan
karang selama beberapa dekade, merusak tanaman atau membahayakan hewan.
Memastikan perlatan scuba dan foto anda streamlined, memastikan keterampilan
menyelam Anda tetap tajam, menyempurnakan teknik foto bawah air dan
melanjutkan pelatihan menyelam Anda untuk menyempurnakan keterampilan
Anda. Selalu waspada dengan tubuh Anda, peralatan menyelam dan peralatan
foto untuk menghindari kontak dengan lingkungan ala.

Jadilah Role Model

Penyelam baru sedang dilatih dan disertifikasi setiap hari. Terlepas dari tingkat
pengalaman Anda, pastikan untuk memberikan contoh yang baik bagi orang lain
saat berinteraksi dengan lingkungan - ketika di bawah air dan di darat.

Hanya Ambil Foto – Hanya Tinggalkan Gelembung

Hampir segala sesuatu yang alami yang ditemukan di bawah air masih
hidup atau akan digunakan oleh makhluk hidup. Jika Anda mengambil karang,
koral atau hewan, Anda dapat mengganggu keseimbangan dan menambah
penipisan lokasi penyelaman untuk generasi mendatang.

Melindungi Kehidupan Bawah Laut

Pilih untuk tidak menyentuh, memberi makan, menangani, mengejar atau
menunggangi sesuatu di bawah air. Tindakan Anda mungkin membuat hewan
stress, mengganggu perilaku makan dan reproduksi atau memprovokasi perilaku
agresif. Memahami dan menghormati kehidupan bawah laut dan mengikuti semua
hukum dan peraturan setempat.

Menjadi Debris Activist

Jumlah limbah yang menakjubkan menemukan jalannya ke bawah air, bahkan
mencapai daerah laut yang paling terpencil. Sesampai di sana, membunuh satwa
liar, menghancurkan habitat dan mengancam kesehatan dan perekonomian kita.
Jangan biarkan penyelaman Anda sia-sia. Hapus dan laporkan apa yang tidak
seharusnya berada dibawah air setiap kali Anda menyelam. Membuat usaha
sadar untuk buy green, buy local dan, bila memungkinkan, buy less.
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Memilih Seafood Yang Bertanggung Jawab

Penangkapan ikan berlebihan menyebabkan penurunan spesies dan
mencemari ekosistem bawah laut. Anda memainkan peran penting sebagai
konsumen. Jika makanan laut adalah bagian dari seleksi makanan Anda,
pastikan Anda memilih jenis sumber yang aman dan juga mensupport orang
lain, termasuk restoran dan pemilik toko, untuk melakukan hal yang sama.

Ambil Tindakan

Penyelam adalah beberapa pendukung laut terkuat di planet ini. Sekarang,
lebih dari sebelumnya, penyelam seperti Anda mengambil sikap. Berbicara
untuk konservasi, berbagi foto bawah laut, melaporkan kerusakan
lingkungan kepada pihak berwenang dan kampanye untuk perubahan.

Jadilah Eco-Tourist

Membuat keputusan ketika memilih dan mengunjungi tujuan. Pilih fasilitas
yang didedikasikan untuk praktek bisnis yang bertanggung jawab sosial dan
lingkungan yang meliputi konservasi air, pengurangan energi, pembuangan
limbah yang tepat, penggunaan mooring buoys dan penghormatan terhadap
budaya lokal, hukum dan peraturan.

Kecilkan Jejak Karbon Anda

Pemanasan global dan pengasaman laut menempatkan hewan favorit Anda
dan seluruh planet laut beresiko. Melakukan bagian Anda dengan memahami
dan mengurangi jejak karbon Anda dan mencari cara untuk mengimbangi apa
yang tidak bisa mengurangi.

Berikan Kembali

Perlindungan laut tergantung pada semua tindakan kita , besar dan kecil.
Investasi di laut melindungi planet kita dan memungkinkan petualangan
menyelam terus hidup. Donasi atau penggalangan dana untuk perlindungan
laut untuk bahan bakar akar rumput dan perubahan kebijakan yang
diperlukan untuk memastikan planet laut yang sehat, dan bersih.

Terima kasih telah memberikan planet lautan perlindungan
yang layak ! Mengambil tindakan dengan kami di

www.projectaware.org
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