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« Kjære Dykker,
Du vil besøke de vakreste korallrev, være skulder til skulder med haier, møte hval og
oppdage havets univers.
For å oppleve dette, vil du tilbringe noen dager i et land hvor fiskere, bønder og
handelsmenn bor året rundt. Deres tradisjoner er ulike dine. Naturressursene de
lever av er ofte begrenset. Særlig ferskvann er sjeldent og kostbart.
Livet her er så mye mer enn hotellet du bor på, samme hvor behagelig det er.
Hvorfor ikke bruke fritiden din mellom dykkerøktene til å møte lokalbefolkningen og
lytte til deres historier ? Du vil kanskje bli overrasket over deres kulturarv og
gjestfrihet. Din kjøpekraft er vanligvis mye høyere enn deres.
Ikke press dem til å gjøre skade på havet og på lengre sikt dermed gjøre fiskerne
fattigere ved å kjøpe triste suvenirer som haitenner, skjell, koraller og skilpaddeskall.
Avvis bestemt haifinne- og skilpaddesuppe, som er en skamløs voldtekt av havet.
Disse dyrene kan bli utryddet.
Under vann vil du besøke en levende og fantastisk, men skjør verden.
Kollisjoner og sjokk knuser og dreper dyrelivet her, som gjør så mye for å fortrylle
sjølandskapet som du vil komme til å beundre. Alle forstyrrelser kan skremme fisken
som beskytter sine egg, og gjøre dem utsatt for rovfisk. Vær så snill å ikke mate
fiskene, siden det vil forstyrre balansen mellom artene og endre deres naturlige
opptreden.
Du vil forvente å finne alle skattene i det ville marine universet like så vidunderlige i
fremtiden som det er under ditt besøk i dag.Du vil like å dele denne gleden med dine
venner og barn, så vær nysgjerrig på alt, men vær diskret og oppmerksom
og pass deg for ubetenksomheter ! Din oppførsel i dag vil sikre at fremtidige
generasjoner av dykkere kan nyte denne fantastiske verdenen og den opplevelsen
det er å møte hai og hval i et undervannseventyr som er like fargerikt som det du
opplever nå.»
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Når eventyret kaller!
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Retningslinjer for ansvarlige dykkere.
Dette charteret foreslår retningslinjer og er ikke en liste med begrensninger!
Anvend forslagene fra situasjon til situasjon, siden dykkeområder og situasjoner
endrer seg fra sted til sted. Det grunnleggende er å få folk til å tenke på hvordan
dykkeforholdene kan bli best mulig for å beskytte og sikre en rettferdig deling av
havets skatter.
1 - Forbered reisen din.
Ikke alle reisebyråer og dykkersentre tilbyr de samme tjenestene. Noen prøver å
beskytte det miljøet de hjelper deg å utforske, og deler naturlige ressurser mer rettferdig med
lokalbefolkningen. Dette kan medføre større utgifter og gjøre turen din dyrere, men sammen
bidrar dere til en bærekraftig utvikling av kloden vår. Prisen per dykk bør ikke være ditt
eneste kriterium når du velger reiseopplegg.
• Velg et reisebyrå som respekterer etiske retningslinjer.
• Foretrekk ansvarlige dykkersentre som bryr seg om beskyttelse av sjøen
(behandling av avfall. og spillvæske, bruk av fortøyningsbøyer osv.) og som har investert i
lokale utviklingsprosjekter.
• Søk informasjon om de marine økosystemene du utforsker.
• Søk informasjon om innbyggerne i lokalmiljøet du besøker: Deres tradisjoner,
økonomi og ressurser.

2 - Før du dykker.
 Kom i form Hvis det er lenge siden du har dykket, bør du øve på å beherske din
oppdrift: Lungeballast, vektjakke, optimal avveining, osv.
 Søk informasjon om dykkestedet du skal utforske før du drar. Du vil ha mye
større glede av dykkene når du ikke bare er en passiv betrakter i en verden hvor du ikke kan
språket. Lær deg å lese de første sidene i boken om det marine livet. Hvis du kan identifisere
dyrene, og vet hvordan de oppfører seg, kan du også lære hvordan du kan finne dem. Mye
av denne utrolige faunaen er skjult.
 Be dykkesenteret om å gi deg en presentasjon av det lokale økosystemet



 Be om en liste over utryddingstruete arter, en liste over truete arter, og om alle
relevante. reguleringer
 Spør hva dykkesenteret gjør for å beskytte havet (fortøyningsbøyer, etc.)
3 - I båten
 Kast aldri noenting overbord
 Ikke bruk plasttallerkner og –bestikk- disse bruker år på å nedbrytes
 Be om søppelbøtter på dekk til (hvis du absolutt må røyke) sigarettsneiper (de
bruker måneder på å brytes ned), plastavfall, aluminiumsfolie, osv.
 Vær nøye med å feste ekstra ventiler, konsoll og manometer ordentlig så de ikke
blir slengende og gjør skade på flora og fauna.
 Bruk korte svømmeføtter for sportsdykking
4 - Når du dykker
 Sjekk blymengden din med en gang du har kommet i vannet, og tilpass om
nødvendig.
 Bruk svømmeføttene forsiktig, så du ikke gjør skade på det stedfaste marine
livet
 Unngå kontakt med de stedfaste plantene og dyrene. De er skjøre, og kan bli
ødelagt ved. stadige sjokk


 Ikke ta med deg noe - utenom bilder !


 Ikke forstyrr dyrene. Hvis de søker skjul på gjemmestedene sine, må du ikke
drive dem ut – de er allerede veldig stresset. Vent uten å bevege deg inntil de roer seg ned
og kommer ut gjen
 Ikke mat fiskene. Det vil endre adferden deres og bringe økosystemet ut av
balanse..

5 - Etter dykket
 Spar på ferskvannet. Det er den mest dyrebare ingrediensen på jorden.
 Skaff deg utstyr som kan konservere ferskvann, som vasketank og sparedusj
6 - I løpet av ferien
 Beveg deg utenfor dykkesenteret eller hotellet. Det er en verden der ute som
lengter etter å møte deg !
 Ikke kjøp suvenirer som er stjålet fra havet som haitenner skilpaddeskall,
sjøstjerne, havhester eller annen tørket fisk, koraller eller skjell.
 Boikott restauranter som serverer haifinnesuppe, skilpaddekjøtt hvalkjøtt eller
fisk som er fanget på destruktive måter - som ved hjelp av dynamitt, cyanid, osv.
 Spør restaurantene om hvorledes sjømaten de serverer er fisket, og hvilke
avtaler de har. Med locale fiskere

