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MIEDZYNARODOWA KARTA  

ODPOWIEDZIALNEGO CENTRUM 
NURKOWEGO 

 
 
 

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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Kodeks odpowiedzialnego centrum nurkowego 
 

Ten akt jest listą wskazówek – nie restrykcji! 
Dostosujcie poniższe sugestie do warunków występujących w Waszych miejscach 

nurkowych. Sytuacje mogą różnić się w zależności od lokalizacji Waszego centrum.  
Naszą główną ideą jest sprowokowanie nurków do optymalizowania warunków każdego 

nurkowania aby chronić i zapewnić sprawiedliwy dostęp do skarbów Oceanu.  
 

Centrum nurkowe to miejsce spotkania podróżujących nurków z podwodnym światem, 
lokalnymi tradycjami i kulturą. Menagerowie i instruktorzy to wzory do naśladowania. Powinni 
oni inspirować ciekawość nurków oraz zapewniać rzetelne informacje na temat podwodnych 

skarbów oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
 

1 – Powitanie nowych nurków 
 
 Zaprezentuj centrum nurkowe w szerokim kontekście: kraj, region, lokalni 

mieszkańcy, tradycje I ekonomia.  
 

 Zaprezentuj podwodny ekosystem. Poza opisaniem piękna i unikalności lokalizacji 
nurkowych, podkreśl ich delikatność (gatunki chronione, zagrożone oraz endemiczne).  

 
 Sprecyzuj środki ostrożności do podjęcia w trakcie nurkowania. Prawo związane   
     z gatunkami chronionymi (przetrzymywanie i handel) oraz regulacje obowiązujące  
     w rezerwatach.  

 
 Wymień ryby oraz owoce morza serwowane w restauracjach – zwróć uwagę na 

gatunki, które mogą być jedzone bez obawy uszczerbku wodnych ekosystemów. 
Podkreśl wyraźnie, które gatunki nie powinny być zamawiane w celu zapobiegania ich 
całkowitego wyginięcia. 
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2 – Odpowiedzialni instruktorzy 
 
 Na instruktorach nurkowania ciąży wielka odpowiedzialność. Poza obowiązkiem 

nauczania na temat techniki i bezpieczeństwa nurkowania, do Ciebie należy wzbudzenie 
zainteresowania i ciekawości nurków na temat respektowania i ochrony środowiska, 
które pomagasz im odkrywać. 

 
 Wykorzystaj każdą okazję aby przypominać, każdemu z Twoich klientów, że 

podwodne życie jest delikatne, i że to do nich należy jego ochrona. 
 

 Możesz również przypominać im, że Twoje centrum jest częścią społeczeństwa,  
    z którym dzieli ono bogactwa naturalne (słodką wodę, jedzenie, środowisko wodne...) 

 
 Nie zapominaj, że jesteś wzorem do naśladowania dla Twoich kursantów -  będą 

oni więc naśladować Twoje zachowania.  
 

3 – Zrozumienie oraz długoterminowe zarządzanie akwenów nurkowych 
 
 Analiza stanu “żywego inwentarza” w miejscach nurkowych. Aby chronić skarby 

odwiedzanych akwenów, w pierwszej kolejności należy przygotować rejestr tego co się 
tam znajduje. Skontaktuj się z innymi centrami nurkowymi, które odwiedzają te same 
nurkowiska aby przygotować rejestr gatunków lub nawiąż współpracę z biologami i 
lokalnym stowarzyszeniami środowiskowymi, które wyjaśnią esencjonalne aspekty, na 
które należy zwrócić uwagę. Regularny audyt Twoich miejsc nurkowych da Ci informację 
co się dzieje w akwenie i jakie ewentualne kroki powinny być podjęte. Rejestr gatunków 
jest również dynamicznym źródłem informacji dla nurków.  

 
 Boje cumownicze powinny być zainstalowane na każdym nurkowisku aby 

zapobiegać niszczeniu fauny I flory poprzez kotwiczenie. 
  
 Ograniczenie liczby nurków w grupie chroni życie podwodne przez nadmiernym 

niepokojeniem zwierząt  roślin. 
 

 Przestań nurkować w przeludnionych nurkowiskach oraz miejscach będących 
schronieniem dla delikatnych gatunków – podczas ich sezonu rozrodczego. 

 
 Promuj kreację nowych stref chronionych we współpracy z lokalnymi władzami. 

Używaj tych stref jako punktów odniesienia względem tego, co się dzieje poza nimi. 
Rezerwaty pomagają uzupełnić populacje w wyniszczonych obszarach.  

 
 
 
 
 
 

http://www.longitude181.org/
mailto:contact@longitude181.org


 

Association LONGITUDE 181 – www.longitude181.org – contact@longitude181.org 
Siège social : 12, rue la fontaine 26000 Valence – Adresse postale : 120, chemin du Bois de Malatras 38160 Chatte FRANCE 

 
 
 
 

 
 
4 – Ekologiczne Centra Nurkowe 
 

Twoje centrum nurkowe istniej, aby umożliwić innym odkrywanie piękna natury.  
Chroń środowisko poprzez zarządzanie odpadami oraz użycie energii odnawialnej. 

 
 Odzyskiwanie oraz obróbka odpadów. Ogranicz odpady generowane przez Twoje 

centrum (plastikowe talerze, kubki, butelki itp.). Przekazuj zużyte baterie, oleje  
    i toksyczne odpady do utylizacji w miejsca do odpowiednich placówek. 

 
 Oszczędność wody słodkiej. Zainstaluj zamknięte obiegi do płukania sprzętu 

nurkowego, prysznice o kontrolowanym przepływie wody, zbiorniki na deszczówkę, oraz 
system recyklingu wody w toaletach.  

 
 Energia odnawialna. Używaj źródeł energii wiatrowej i słonecznej. 

 
5 – Sprawiedliwy podział – solidarna ekonomia 
 
 Szkolenie i zatrudnienie miejscowych mieszkańców w nurkowej ekipie. 

 
 Dziel się świeżą wodą sprawiedliwie z lokalnym społeczeństwem, w szczególności 

w krajach gdzie świeża woda jest rzadkością. 
 

 Starannie dobierz gatunki ryb serwowanych w Twojej placówce.  
Menagerowie, rybacy i lokalne władze powinny nadzorować limity połowów najbardziej 
zagrożonych gatunków (graniki, langusty itd.). Klienci będą równie zadowoleni smakując 
mniej zagrożone gatunki, jeśli będą wiedzieli dlaczego. Restauracje/bary w centrach 
nurkowych nigdy nie powinny serwować ryb i owoców morza łowionych metodami 
destrukcyjnymi dla środowiska; młodych osobników, które nie osiągnęły minimalnego 
rozmiaru wymaganego do legalnego połowu oraz skorupiaków noszących potomstwo.  

 
 Finansowanie lokalnych projektów rozwoju za pomocą darowizn – procent dochodu 

z nurkowań i kursów (symboliczny dolar lub dwa). Przykładami projektów rozwoju mogą 
być szkoły, systemy nawadniające, systemy oszczędności wody słodkiej, instalacje 
energii odnawialnej oraz reorganizacja rybołówstwa pozwalające na rozwój 
zrównoważony.  
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