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Var med på äventyret, Visa ansvar, 
Bli dykar-ambassadör på 2000-talet… 

 
 
Albert Falco 
 
Ex former chief diver and captain of the Calypso 
Ex honorary president of LONGITUDE 181 
 
François Sarano 
 
Founder of LONGITUDE 181  
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ETT ANSVARIGT DYK-CENTER 
 

Denna stadga är en guide, inte en summa av tvångsmetoder. Varje plats är unik 
och skall betraktas som sådan. Målet är att varje dykare frågar sig hur dykningen 

går till så att inget förstörs eller förorenas, och att alla rättvist delar med sig 
havets rikedomar. 

 
Ett dykcenter är en priviligierad plats där dykaren inte bara möter havets värld, men där han 
också är turist på en främmande plats. Väck hans nyfikenhet, berätta både om havets och 

invånarnas kulturella rikedomar. 
 

1 - Mottagande 
 

 Ett allmänt föredrag om landet, deras invånare, ekonomi och 
tradit ioner. 

 
 Ett allmänt föredrag om havets ekosystem Berätta inte bara om 

vackra och originel l la dykplatser, berätta också om hur ömtål iga de är 
(skyddade och utrotningshotade arter),  berätta om betydelsen  av jämvikten i 
ekosystemet,  berätta om de minsta arternas ömtål ighet. 

 
 Förklara alla försiktighetsmått : agar som gäller skyddade arter 

( innehav och kommers), bestämmelser som gäl ler in undervattensreservaten.  
 
 Förklara vilka fiskar och snäckdjur man kan köpa och äta på 

restaurang utan att  hota ekosystemet, och vi lka man ska undvika för att  hindra 
deras utrotning. 
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2 - Ansvarsfulla dyk-instruktörer 
 

 Dyk-instruktörer,  ni har ett enormt ansvar : utöver undervisning om 
hur man dyker och alla säkerhetsregler som skall föl jas, skal l  ni också väcka 
nyf ikenhet, entusiasm och respekt för mil jön hos era elever.   
 

 Påminn dem om att havets ekosystem är ömtåligt Att deras eget 
beteende bestämmer om det bevaras el ler förstörs  

 
 Påminn dem om att dykcentret befinner sig i  ett samhälle  där 

människor lever av och utnytt jar samma naturt i l lgångar (sötvat ten, matvaror, 
havet,. . .)  

 
 Glöm inte att en dyk-instruktör är en modell som dyk-eleven 

kommer att  imitera . 
 

 
3 - Kännedom och varaktig förvaltning av dyk-platser 
 

 Inventering och uppföjning av dykplatser  :  för att  bevara 
dykplatsernas r ikedom, är det nödvändigt att  göra en t id ig inventering av f loran 
och faunan. Denna inventer ing kan göras i samarbete men al la befint l iga 
dykcenter i området,  med utomstående biologer, men helst t i l lsammans med 
lokala föreningar som arbetar för mil jöns bevaring. Det gynnar även 
samlevandet med befolkningen En sådan förteckning är en vikt ig referens för  
att  jämföra och övervaka. Ett reguljär t  uppföljande ger möj l ighet att  föja 
utvecklingen och att  förvalta dykplatserna på långt s ikt.  Det ger också dykaren-
besökaren en källa av informat ion 

 
 Installering av flytbojar  som inte förstör koral lreven och dess invånare. 

  
  Begränsat antal dykare .  Al lt för många besökare påskyndar förstörelsen 
av mil jön 

 Freda populära dykplatser .  Freda också lekplatser för ömtål iga arter. 
 
 Gynna inrättelser av skyddade zoner  i  samarbete med lokala 

myndigheter. De t jänar både som referens och reservat, som t i l låter utplantering i 
skadade zoner 
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4 - Miljövänliga inrättningar 
 

Ett dykcenters mål är att dess besökare skall upptäcka naturens underverk. Bevara 
dem därför från förstörelse med en miljövänlig förvaltning av sopor och användning av 

miljövänliga energikällor 
 

Återvinning och behandling av avfall Begränsa al lt  avfall (använd 
inte plastmuggar och dylikt).  Släng inte hel ler batter ier,  motorolja och annat 
gif t igt avfall,  se istäl let t i l l  att  de blir  behandlade på specialiserade platser. 

 
Besparing och återvinning av sötvatten : Sköljkar, dusch med 

kontrol lerad vattendebit ,  återvinning av regnvatten, återvinning och 
omvandl ing av avloppsvatten t i l l  toaletter  

 
 Förnyelsebar energi Föredra sol-och:el ler v ind-energin 
 
 

5 – Rättvis och solidarisk ekonomi                                              
  

 Utbildning och anställning av lokalbefolkningen. 
 
 Rättvis användning och uppdelning av sötvattnet ,  speciel let med 

jordbrukare i länder där vattnet är knappt . 
 
 Förvaltning av fisket ti l l  restauranger. Fiskare, lokala myndigheter 

och andra ansvariga bestämmer t i l lsammans hur mycket man kan f iska av de 
ömtål igase arterna ( langouster, merous) för restaurangernas behov.  De skal l  
också orientera restaurangbesökarna att  äta andra arter.  Dykcenters 
restauranger skal l vägra al l föda från havet som f iskats med destrukt iva 
metoder, skaldjur med ägg el ler f isk-o-skaldjur  som är för små. 

 
 Finansiering av ett lokalt utvecklingsprojekt, som motsvarar en 

procentsats av dykpriset (1-2 EUR), skal l avsättas t i l l  skolor, bevattning,  
vattenbespar ing, solenergi,  förvaltningav ett  varakt igt f iske.  
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