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Kedves Búvárbarátunk,

Gyönyörű korallzátonyokon teszel kirándulást, cápákkal és bálnákkal fogsz találkozgatni, és felfe-
dezel egy víz alatti univerzumot. Hosszabb-rövidebb időre olyan országokba fogsz látogatni, ahol 
halászok, farmerek, és kereskedők élnek. Mások a hagyományaik és a szokásaik, mint a tieid. 

A természeti források, melyek megélhetésüket biztosítják, gyakran meglehetősen szűkösek; sok 
helyen főleg a friss víz a legnagyobb hiánycikk, és ezért rendkívül értékes. A búvárkodások közötti 
szabadidődben lépj ki kellemes hotelszobádból, ismerkedj a helyiekkel és hallgasd meg történetei-
ket. 

Hagyd magad lenyűgözni kulturális örökségük gazdagsága és vendégszeretetük által. Vásárlóerődet 
felelősségteljesen használd: a halászok hosszú távon elszegényednek, ha vásárlásaiddal arra moti-
válod a helyieket, hogy kárt tegyenek az óceánokban. Ne vásárolj cápafogakat, kagylókat, korallokat 
és teknőspáncélokat, határozottan utasítsd vissza a cápauszony vagy a teknős levest. Ellenkező 
esetben az óceánok botrányos fosztogatása sosem áll meg, és ezek az állatok kihalnak. 

A víz alatt egy élettől lüktető, fantasztikus, de rendkívül törékeny világba jutsz. Az ütközések és 
sokkhatások összezúzzák és megölik a helyhez kötött állatokat, melyek annak a gyönyörű tengeri 
látképnek a részei, amelyet te eljöttél megcsodálni. Mindenféle zavaró körülmény megijesztheti a 
halakat, melyek tojásaikat védik, így ezek könnyen a ragadozók prédájává válnak. Ne etesd a ha-
lakat, mert felborítod a vizekben uralkodó természetes egyensúlyt, és megváltoztatod az élőlények 
természetes szokásait. 

Ha e fantasztikus víz alatti univerzum csodálatos kincseit nemcsak ma, de a jövőben is szeretnéd 
megcsodálni, szeretnéd megosztani gyermekeiddel és barátaiddal a felfedezés örömét, akkor őrizd 
meg kíváncsiságodat, de légy nagyon diszkrét, figyelmes és óvatos! A te felelősségteljes viselke-
désed biztosítja a jövő búvár generációi számára azt, hogy ők is részt vehessenek egy olyan színes 
víz alatti kalandban, mint amilyenben te ma részt veszel és élvezhessék ezt a varázslatos világot, a 
bálnákkal, cápákkal és egyéb tengeri lényekkel való találkozás mámorát.

François Sarano 
Founder
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A felelősségteljes búvár útmutatója. 

Ez az alapszabály nem egy tiltólista, inkább útmutatásként szolgál. A búvárkodási helyszínek
és helyzetek nagyon különbözőek, ezért az egyes javaslatokat mindig az adott helyzettől

függően alkalmazd! Inkább az alapötlet a fontos: minden ember úgy búvárkodjon,
hogy ne csak kutassa, de védje is az óceánok kincseit, azért, hogy felfedezésük

örömében minden búvár osztozhasson. 

1 - Készülj fel az útra! 

Nem minden utazási iroda és búvárközpont nyújtja ugyanazokat a szolgáltatásokat. Számos közülük védi a 
természetet, a helyi lakosokkal együttműködve segítenek neked a természeti források és szépségek felfe-
dezésében. Ez több pénzbe kerül, így a te utad is drágább lesz, de így te is hozzájárulsz bolygónk fenntar-
tható fejlődéséhez. Ne pusztán a búvárkodás alacsony ára alapján dönts arról, hogy melyik iroda szervezze 
meg az utadat. 

 = Válassz olyan utazási irodát, amely betart általad fontosnak tartott búvár-etikai szabályokat!

 = Válassz Felelősségteljes Búvár Központokat melyek törődnek a tengerfenék védelmével (szilárd
  és folyékony szemét megfelelő kezelése, kikötőbóják használata, stb.) és amelyek részt
  vesznek helyi fejlesztő projektekben!

 = Végezz előzetes kutatásokat a tengeri ökoszisztémával kapcsolatban, melyet felfedezni kívánsz!

 = Ha más országba utazol, szerezz információkat a helyi lakosokról: szokásaikról, gazdaságukról
  és természeti forrásaikról!

2 - A búvárkodás előtt

 = Végezz búvár-edzéseket: ha már jó ideje nem búvárkodtál, tarts úszóedzéseket:
  tüdő-légzéstechnika, merülő-mellény, optimális ballasztolás, stb.

 = Szerezz információkat még indulás előtt a búvárkodási helyszínről, melyet fel akarsz fedezni!
  Sokkal jobban fogod élvezni a búvárkodást, mert nem egy passzív szemlélő leszel egy olyan
  világban, melynek nem beszéled a nyelvét, hanem képes leszel a tengeri élővilág
  nagykönyvéből olvasni. Ha felismered az állatokat és tudod, hogyan viselkednek, azt is tudni
  fogod, hogy hol találd meg őket. Eme hihetetlen fauna legtöbb lakója el van rejtve az
  avatatlan tekintetek elől.

 = Kérd meg a búvárközpontot, hogy tartson neked előadást a helyi ökoszisztémáról!

 = Kérd el a veszélyeztetett és védett fajok listáját, és az ezzel kapcsolatos előírásokat!

 = Érdeklődj utána, hogy a búvár központ mit tesz a tengerek védelme érdekében (kikötőbóják, stb.)! 

 



3 - A hajón

 = Semmit ne dobj a hajóból a vízbe!

 = Ne használj műanyag tányérokat és poharakat, mert nagyon sok évig tart, mire ezek
  lebomlanak.

 = Kérjél szemetest a hajón a cigaretta csikkek (ha semmiképpen nem bírod ki dohányzás
  nélkül, ezek is hosszú hónapok alatt bomlanak csak le), műanyag hulladék, alufólia,
  stb. számára!

 = Légy nagyon alapos, amikor a légszelepeket, konzolokat és nyomásmérőket erősíted fel,
  ne lebegjenek rajtad szabadon, ezzel is megsértve a flórát és faunát!

 = Használj rövid, kényelmes uszonyokat!

4 - Búvárkodás közben

 = Amint alámerülsz, ellenőrizd a súlyokat és állíts rajtuk, ha szükséges!

 = Finoman használd az uszonyaidat , nehogy megüss velük valamilyen helyhez kötött állatot
  vagy növényt!

 = Kerüld az érintkezést a helyhez kötött állatokkal és növényekkel! Nagyon törékenyek, és
  könnyen elpusztulnak ismételt sokkhatás következtében.

 = Semmit ne vigyél magaddal vissza a hajóra, csak a fotóidat!

 = Ne zavard az állatokat! Ha elbújnak rejtekhelyükön, ne próbáld onnan előcsalogatni őket

 = már így is eléggé idegesek. Várj csendben és mozdulatlanul, míg az állatok eléggé
  megnyugodtak ahhoz, hogy újra maguktól előjöjjenek.

 = Ne etesd a halakat! Ezzel megváltoztatod a viselkedésüket és felborítod az ökoszisztéma
  egyensúlyát.

5 - Búvárkodás után

 = Spórolj az ivóvízzel! Ez a Föld legdrágább kincse.

 = Kérj olyan eszközöket, melyek segítik az ivóvíz spórolást (pl. vízkontrollal ellátott
  zuhanyozófülke, öblítő tankok az eszközök elmosásához, stb.)!

6 - A nyaralás ideje alatt

 = Ne habozz elhagyni a hotelt vagy a búvárközpontot! Az ajtón túl a világ csak arra vár,
  hogy felfedezd.

 = Ne vásárolj semmilyen ajándéktárgyat, melyet a tengerekből raboltak (pl. cápafogak,
  teknőspáncél, tengeri csillag, tengeri csikó és más szárított halak, korall és kagylók).

 = Ne menj olyan étterembe, ahol cápauszony levest, teknősből, cetfélékből készült ételeket
  lehet kapni, vagy olyan halakból készült ételeket, melyeket destruktív módszerekkel
  fognak ki a tengerből (dinamittal, méreggel, stb.)!

 = Kérdezd meg az étterem tulajdonost, hogy az étlapon kínált tenger gyümölcseit és halakat
  hogyan fogták ki a tengerből és milyen megállapodást kötött az étterem a helyi
  halászokkal. 
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