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KODEKS  

ODPOWIEDZIALNEGO NURKA 

 
 
 

Przygoda wzywa!!!  
Zostań jednym z nurkowych ambasadorów Trzeciego Millenium… 

 
 
 
 
Albert Falco 
 
Były nurek naczelny I kapitan statku Calypso  
Były prezydent honorowy LONGITUDE 181 
 
François Sarano 
 
Założyciel LONGITUDE 181  

 
Patrice Bureau 
 
Prezes LONGITUDE 181 
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“ Drogi nurku, 
 
Wkrótce będziesz odkrywał piękne rafy koralowe, napotkasz mieszkańców 
podwodnego świata oraz odkryjesz środowisko Oceanów. 
 
Aby tego dokonać, prawdopodobnie spędzisz czas w kraju, w którym rybacy, 
farmerzy i handlowcy pracują ciężko przez cały rok. Ich obyczaje są odmienne od 
Twoich. Bogactwa naturalne, które pozwalają im przetrwać są często na 
wyczerpaniu. Słodka woda jest w szczególności rzadka i bezcenna. 
 
Życie w tym kraju jest przyjemne aczkolwiek nie jest ono tylko wakacyjną wizytą w 
„hotelu”. Dlaczego by nie wykorzystać części swojego wolnego czasu pomiędzy 
nurkowaniami aby poznać miejscowych i posłuchać ich opowieści? Może się okazać, 
że będziesz zachwycony/a ich dziedzictwem kulturowym oraz gościnnością.  
 
Twoje możliwości finansowe są bardzo często dużo większe niż ich. Nie prowokuj 
więc plądrowania morza i zubożenia rybaków poprzez kupowanie haniebnych 
pamiątek takich jak rekinie zęby, muszle, koralowce czy żółwie skorupy. Stanowczo 
odmawiaj też dań z żółwia czy zupy z płetw rekina - skandalicznie wyrwanych z łona 
oceanów. Te zwierzęta mogą wkrótce  całkowicie wyginąć.  
 
Pod wodą, będziesz zwiedzał wspaniały, tętniący życiem, lecz delikatny świat. Każde 
zderzenie lub nawet zetknięcie może zniszczyć stworzenia, grające kluczową rolę w 
fascynujących ekosystemach, które przybywasz podziwiać. Obecność człowieka 
może wystraszyć ryby chroniące swoje potomstwo, pozostawiając je na pastwę 
drapieżników. Pamiętaj, żeby nigdy nie dokarmiać ryb ponieważ wpływa to na 
równowagę pomiędzy gatunkami i wpływa negatywnie na ich naturalne instynkty. 
 
W przyszłości będziesz chciał ponownie zobaczyć skarby podwodnego 
wszechświata, tak samo zachwycające jak podczas Twojego dzisiejszego 
nurkowania. Chciałbyś prawdopodobnie podzielić się wspaniałymi wrażeniami ze 
swoimi przyjaciółmi oraz dziećmi. Pozostań przezorny i uważny – zwracaj uwagę na 
swoją „niezdarność” pod wodą! Bądź przykładem dla obserwujących Cię nurków.  
 
Twoje zachowanie dziś zagwarantuje, że przyszłe pokolenia nurków będą mogły 
cieszyć się tym fenomenalnym światem i dreszczem emocji podczas spotkań  
z rekinami, waleniami, podczas podwodnej przygody tak kolorowej jak Twoja.” 

                                                                              
François Sarano                                                                             Przygoda wzywa !                                                                                                                                           
Założyciel LONGITUDE 181                                                 Zostań nurkującym ambasadorem     
                                                                                                                                      Trzeciego Millenium… 
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Kodeks odpowiedzialnego nurka. 
 

Ten akt zawiera listę wskazówek, nie zastrzeżeń! 
Wdrażaj poniższe zasady w zależności od warunków w jakich się znajdziesz  

– mogą one być odmienne w różnych miejscach.  
Naszą główną ideą jest sprowokowanie nurków do zoptymalizowania warunków każdego 

nurkowania aby chronić i zapewnić sprawiedliwy dostęp do skarbów Oceanu.  
 
 
1 – Przygotuj swoją podróż. 
 
 
Nie wszystkie agencje turystyczne I centra nurkowe proponują taką samą jakość usług. 
Niektóre z nich starają się chronić środowisko, pomagają odkrywać i dzielić się naturą z jej 
lokalnymi mieszkańcami. Choć nieraz może to być kosztowne, razem możemy przyczynić 
się do zrównoważonego rozwoju naszej planety.  
Cena nurkowań, nigdy nie powinna być głównym kryterium wyboru.  
 
 

 Wybierz agencję turystyczną, która przestrzega zasad etycznej turystyki. 
 

 Wybieraj Odpowiedzialne Centra Nurkowe, które są zaangażowane w ochronę   
środowiska morskiego (odpowiednie zarządzanie odpadami, praktyki cumowania itd.) 
oraz, które inwestują w lokalne projekty rozwoju.  

 
 Zdobądź informację na temat podwodnych ekosystemów,  

które będziesz eksplorował... 
 

 Dowiedz się więcej na temat kraju, który zamierzasz zwiedzić: poznaj tradycje, 
zwyczaje, ekonomie oraz zasoby naturalne. 
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2 – Przed nurkowaniem.  
 

 Zadbaj o formę! Jeśli nie nurkowałeś od dłuższego czasu – odśwież swoje 
umiejętności. Przed nurkowaniem poćwicz swoją pływalność: dopasuj balast, jacket, 
zoptymalizuj swoje wyważenie itp.  

 
 Dowiedz się więcej na temat miejsc nurkowych, które zamierzasz odwiedzić, 

zanim zaczniesz nurkować. Z pewnością świadomość na temat otaczającego Cię 
świata zwiększy Twoją przyjemność z nurkowania. Wyrób sobie nawyk czytania 
morskich przewodników. Jeśli możesz wcześniej przestudiować zachowania lokalnych 
zwierząt, będzie Ci dużo łatwiej znaleźć je pod wodą. Większość ze wspaniałych 
mieszkańców dna ukrywa się przed drapieżnikami! 

 
 Wypytaj pracowników centrum nurkowego na temat lokalnych ekosystemów. 

 
Zorientuj się na temat lokalnych gatunków chronionych, oraz regulacji prawnych. 

 
 Zapytaj w jaki sposób lokalne centrum nurkowe chroni środowisko wodne 

 
3 – Na pokładzie łodzi. 
 

 Nigdy nie wyrzucaj nic za burtę! 
 

 Odmawiaj plastikowych talerzy I kubków, które potrzebują wielu lat by się rozłożyć.. 
 

 Spytaj o lokalizację pojemników na śmieci oraz popielniczek (jeśli koniecznie 
musisz zapalić). 

 
 Pamiętaj aby prawidłowo zabezpieczyć swój ekwipunek – (manometr, octopus, 

latarkę), tak aby nie uszkodziły one dna morskiego podczas nurkowania.  
 

 Używaj krótkich, poręcznych płetw. 
 

4 – Podczas nurkowania. 
 

 Skontroluj swoje wyważenie jak tylko wejdziesz do wody. 
 

 Używaj swoich płetw uważnie, tak aby nie uszkodzić delikatnych stworzeń dennych. 
 

 Unikaj wszelkiego fizycznego kontaktu z roślinami oraz zwierzętami.  
Są one bardzo delikatne I mogą zostać łatwo zniszczone. 

 
 Nie zabieraj nic ze sobą – poza zdjęciami. 

 
 Nie niepokój zwierząt. Jeśli szukają one schronienia w swoich kryjówkach, nie 

zmuszaj ich do wyjścia z  ukrycia – są one już wystarczająco wystraszone.  
Poczekaj bez ruchu, aż same się uspokoją i wyjdą na zewnątrz. 

 
 Nie dokarmiaj ryb. W ten sposób ingerujesz w ich naturalne zachowania oraz 

ingerujesz w równowagę ekosystemu! 
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5 – Po nurkowaniu: 
 

 Oszczędzaj słodką wodę - to najcenniejszy zasób naturalny na Ziemi! 
 

 Pytaj o instalacje pozwalające na oszczędność wody -  pojemniki do płukania 
sprzętu z zamkniętym obiegiem, prysznice z wolnym przepływem itp. 

 
6 – W czasie Twoich wakacji: 
 

 Wyjdź na zewnątrz Twojego centrum nurkowego i hotelu. 
Świat na zewnątrz czeka aby Cię poznać! 
 

 Nigdy nie kupuj pamiątek, które zostały zgrabione z morza, takich jak rekinie 
zęby, żółwie skorupy, rozgwiazdy, koniki morskie, suszone ryby, korale czy muszle. 
 

 Omijaj restauracje serwujące: zupy z płetw rekina, żółwie mięso, potrawy z waleni 
oraz ryb, które zostały złapane metodami destrukcyjnymi dla środowiska (trałowanie, 
połów z użyciem dynamitu itp. 
 

 W restauracjach pytaj o metody połowu ryb, które są serwowane oraz o 
porozumienia z lokalnymi rybakami. 
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