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INTRODUCCIÓ AL BUSSEIG EN ALTURA
Es considera busseig en altura a qualsevol immersió realitzada a partir dels tres-cents
metres d'altitud (300 metres). Per sota d'aquesta cota, no es considera que s'hagi de realitzar
res diferent del que es fa en una immersió a nivell del mar.
A més de 300 metres d’altura, l'aigua sol estar molt més freda, i en ocasions fins i tot
gelada a la superfície, cosa que exigirà una aclimatació correcta que també ha de tenir en
compte la menor densitat de l'aire i les temperatures que seran, generalment, més baixes
que les que hi hagi a la cota zero (a nivell del mar).
De fet, s'ha demostrat que, a partir dels 300 metres, augmenta exponencialment la
probabilitat d'hipòxia (disminució de l'oxigen present normalment a l'organisme a causa de
la menor pressió parcial de l'oxigen a mesura que augmenta l'altitud).
L’habitual és que aquesta mena d'immersions es realitzin en llacs, en preses o en rius situats
en altitud a les zones continentals del país.
La pràctica del busseig en altura fa necessària la utilització d’unes taules diferents a les que
s’empren per al busseig al nivell del mar. Aquestes taules permeten corregir les variacions
que provoca el canvi de pressió en relació als estàndards del busseig i que afecten els càlculs
derivats de la combinació de la fondària i el temps de fons.
La manera d’interpretar aquestes taules forma part dels continguts dels cursos de les
especialitats de Busseig amb vestit sec i de Busseig sota gel. Amb tot, cal anar amb compte
a l’hora de fer-les servir perquè no sempre ofereixen resultats correctes quan se les fa
treballar en relació a immersions en grans altituds.
A l’hora de fer immersions en altitud, cal tenir formació en aquesta especialitat i comptar
amb la participació d’instructors experimentats i guies coneixedors del lloc en què es vulgui
realitzar la immersió, especialment si la immersió es realitza sota el gel.
Material per al busseig en altura:
D’entrada, el busseig en altura no demana que es faci servir material especial per a aquestes
immersions sempre que no es facin en aigües sota gel o molt fredes. Amb tot, sí que és
recomanable que es tingui en compte la protecció tèrmica bé amb l’ús d’un vestit de neoprè
gruixut, bé amb un vestit sec.
En el cas de les aigües gelades o molt fredes, cal comptar amb reguladors adaptats per a
aquest tipus d'immersions: la seva manera de treballar evita que s’interrompi el flux lliure de
l’aire des de l’ampolla fins al broquet de la càmera de baixa pressió.
En l’apartat del material, cal fer una atenció especial als ordinadors de busseig: determinats
models de determinades marques només treballen bé a partir d’1 atmosfera de pressió: a
partir d’una certa altura, la pressió disminueix de manera notable i els ordinadors que no
estan preparats per a aquestes circumstàncies tipus perden el calibrat.
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Canvis en els principis bàsics del busseig:
La parada de seguretat no cal que sigui tan llarga: acostuma a tenir 2 minuts de durada.
La velocitat d’ascens ha de ser més lenta i els ordinadors de busseig calibrats a 1 atmosfera
s'han de llegir amb la precaució que les dades sobre la fondària sempre seran menors del
que indiquen en trobar-nos a una altitud superior als 300 metres sobre el nivell del mar.
Taules de descompressió en altitud:
Per fer busseig en altura, cal desplaçar-se a una zona més alta que el nivell del mar. Això
comporta la necessitat d’ aclimatar el cos a les noves condicions abans de començar la
immersió –cal igualar la pressió parcial de nitrogen- i sotmetre'l a les taules de
descompressió de l’altitud en què s’estigui.
Hi ha taules que permeten saber d’una forma simple a quina profunditat real es bussejarà a
l’hora de planificar una immersió a una certa altura.
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A l’hora de saber les dades amb què cal fer els càlculs hi ha recursos diferents com ara com
l'anomenada regla del 4 per cent – afegir un 4 per cent com a mesura de seguretat als
paràmetres que es fan servir a nivell de mar-, les taules de l'Armada americana i el mètode
de metres sobre el nivell del mar. Amb tot, el més fiable és realitzar prèviament l’equació
del canvi de pressió.
Enllaços:
http://blogs.esport3.cat/tda.php?itemid=23559
http://www.tv3.cat/videos/1480589
http://www.tv3.cat/videos/4774851/Busseig-dalta-muntanya

