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Un Centru de Scufund
Scufundări
ări Responsabil
Această cartă este un ghid. Nu este o list
listă de restricţii.
ii. Aceste propuneri trebuie
luate în considerare în func
funcţie
ie de fecare caz particular, întrucât atât locurile de
scufundare cât şii situaţiile diferă de la una la alta. Obiectivul acestei carte este
acela de a îndemna la refec
refecţie şi de a crea condiţii
ii de scufundare optime pentru
protejarea şi
ş împărţirea echitabilă a bogăţiilor
iilor mă
mării..
Centrul de scufundări
ri este un loc privilegiat de întâlnire între scafandru şi lumea submarin
submarină,
între turist şi ţara gazdă.
ă. Responsabilii centrului trebuie să
s trezească
ă curiozitatea clien
clienţilor şi
să-i informeze nu numai despre bog
bogăţiile submarine, ci şi despre bogăţiile
ăţiile culturale ale
localnicilor.
1 - Întâmpinarea scafandrilor
Prezentaţii centrul într-un context general: ţara, locuitorii şi tradiţiile
tradiţ lor, economia.
Prezentaţii ecosistemul submarin Pe lângă frumuseţea şi originalitatea locurilor,
amintiţi şi fragilitatea acestora (specii protejate, amenin
ameninţate,
ate, endemice), importan
importanţa relaţiei
dintre specii, vulnerabilitatea speciilor mai mici sau care prezint
prezintă mimetism.

Alcătuiţi fişe cu precauţiile
precau iile ce trebuie luate în timpul scufundării
scufundă , cu legislaţia
referitoare la speciile protejate (posesie şi comercializare) şii cu reglementă
reglementările aplicabile în
rezervaţii.
Alcătuiţi fişe despre consumul de pe
peşte şii fructe de mare în restaurante, care să
indice speciile pe care le putem consuma ffără să punem în pericol ecosistemul, precum şi
speciile pe care nu trebuie să
ă le consum
consumăm, find în prag de dispariţie.
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2 - Instructori responsabili
Dragi instructori, aveţi
ave o responsabilitate minunată:: pe lângă învăţarea
scufundărilor şi respectarea măsurilor
mă
de siguranţă, fiţi capabili să treziţi
ţi curiozitatea,
entuziasmul şii respectul scafandrului pentru mediul pe care-l
care l va descoperi.
Amintiţi-i că
ă mediul marin este fragil şi că stă numai în puterea lui ssă-l
conserve.
Amintiţi-i că
ă centrul este instalat în sânul unei comunităţi
comunit cu care împarte
resursele naturale (apa potabilă,
potabilă hrana, viaţa marină...)
Nu uitaţi că
ă sunteţi modelul de comportament pe care îl va urma scafandrul.
3 - Cunoaşterea şi administrarea durabilă a locurilor de scufundare
Inventariaţi şi urmăriţi
ă ţi starea de sănătate
s
tate a locurilor de scufundare
scufundare: Pentru a păstra
întreaga. bogăţie a locurilor de scufundare, trebuie ca mai întâi să
s se facă
ă un inventar al vie
vieţii
marine. Acest inventar poate fi făcut
făcut în colaborare cu toate centrele care lucrează
lucreaz în aceeaşi
zonă,, cu biologi externi sau, şi mai bine, cu asociaţiile
asocia iile locale dedicate mediu
mediului; în plus,
acestea pot facilita dialogul cu riveranii. Acest bilanţ
bilan va pune în lumină
ă elementele a ccăror
supraveghere este esenţială.
ţ ă. O monitorizare regulată
regulat vă va permite să
ă evaluaţi
evalua evoluţia
zonei şi să administraţi
ţi locul de scufundare într
într-o manieră durabilă.
ă. Acest inventar va fi un
izvor de informaţiiii pentru scafandrii care vin în vizită.
vizit
Instalaţii geamanduri de legare la ffiecare loc de scufundare,, astfel încât să
s evitaţi
procesul de ancorare, care distruge flora
f
şi fauna fixată..
Limitaţi numărul
ărul de scafandri
scafandri. O aglomeraţie prea mare dăunează
ăunează vieţii marine.
Opriţii accesul în zonele aglomerate şi în locurile care găzduiesc
ăzduiesc specii fragile,
fragile în
timpul perioadei de reproducere.
Sprijiniţii crearea unor zone protejate,
protejate cu acordul autorităţilor
ăţilor locale. Acestea vor servi
drept zone de control şi vor permite repopularea
rep
porţiunilor degradate.

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 - Amenajarea ecologică a centrului
Centrul vostru de scufundări
scufund are drept scop să-i facă pe ceilalţi să descopere
frumuseţea naturii. Ocrotiţi
ţi aceast
această frumuseţe
e punând la punct sisteme de gestiune a
deşeurilor şi făcând
când apel la surse regenerabile de energie
Colectarea şi tratarea deşeurilor:
de
Reduceţi deşeurile
eurile generate de centrul de
scufundări (farfurii, pahare, sticle de plastic etc...). Recuperaţi
Recupera şi duceţi
ţi bateriile folosite,
uleiul de motor şi deşeurile
eurile toxice în locuri unde pot fi tratate sau reciclate.
Economisirea şi refolosirea apei dulci
dulci: Bazine de clătire
ătire pentru echipament,
duşuri cu debit controlat, recuperarea apei de ploaie, refolosirea apei uzate pentru toalete.
Energii regenerabile:
regenerabile Folosiţi cu precădere energia eoliană
ă şi solară..
solar

5 – Repartizarea echitabilă
ăş
şi economia solidară
Instruiţi şi angajaţi
angajaţ localnici în cadrul echipelor de scufundare..
scufundare.
Împărţiţii în mod echitabil resursele de apă
ap dulce cu localnicii,
localnicii în special cu
agricultorii, în. ţările
rile în care apa lipseşte
lipse
Participaţi
ţii la gestionarea pescuitului pentru aprovizionarea restaurantelor:.
Responsabilii centrelor, pescarii şi autorităţile locale trebuie să stabilească de comun acord pragul
pentru pescuitul sustenabil în cazul speciilor fragile (languste, epinefeli...) Aceştia
Ace
vor îndruma
consumatorii către
tre speciile mai pu
puţin fragile. Restaurantul centrului trebuie să
s refuze peştii şi
fructele de mare pescuiţi
ţi cu metode distructive, crustaceele purtătoare
purtătoare de ouă
ou sau puii de peşti şi
crustacee, care nu au dimensiunile minime legale pentru captură..
captur
Finanţaţii un proiect de de
dezvoltare locală. Finanţaţii un proiect de dezvoltare local
locală prin
acordarea unui procent din preţul
pre
scufundării (1-2 euro) pentru: şcoli, iriga
irigaţii, sisteme de
economisire a apei, energie solară,
solar , implementarea unui sistem de gestiune a sustenabil.

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

