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Відповідальні дайвінг-центри
Даний статут дає лише рекомендації. Він не є переліком обов'язкових умов.
Ці рекомендації мають бути обмірковані у кожному конкретному випадку у
зв'язку с різноманіттям місць пірнання та конкретних ситуацій. Метою
даного статуту є примусити кожного задуматися над забезпеченням
оптимальних умов пірнання з метою захисту багатств підводного світу та
їхнього справедливого розподілу.
Дайвінг-центри є основним місцем зустрічi між аквалангістом та підводним світом, між
мандрівником та відвідуваною країною. Керівники дайвінг-центрів, пробуджуйте
цікавість у аквалангістів, інформуйте їх не лише про багатства підводного світу,
розповідайте їм про культурні надбання місцевого населення.
1 – Зустріч новоприбулих аквалангістів
 Ознайомте з дайвінг-центром та його довкіллям : з країною, її мешканцями та
їхніми традиціями, економікою країни.
 Проведіть презентацію підводної екосистеми. Крім краси та неповторності
місць для занурень, нагадайте аквалангістам про вразливість рослин і тварин особливо
маленьких розмірів, а також рослин і тварин, здатних до мімікрії. Розкажіть їм про
охоронювані та зникаючі види, про ендемічну флору і фауну, про важливість відносин
між різними видами.
 Надайте інфомацію (картки) про запобіжні заходи під час занурення,
нормативні положення щодо охоронюваних видів рослин і тварин (зберігання та
торгівля), нормативні положення заповідників.
 Надайте інформацію (картки) про страви з риб та морепродуктів, які
пропонують ресторани, із зазначенням видів, які можна їсти без загрози для
екосистеми, а також видів риб та морепродуктів, які їсти не можна у зв'язку із загрозою
їхнього зникнення.
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2 – Відповідальні інструктори
 Інструктори, крім того, що ви маєте чудову відповідальність за навчання
підводному плаванню та забезпечення безпеки, намагайтесь пробудити цікавість,
захоплення, а також повагу до довкілля, яке ви відкриваєте вашим аквалангістам.
 Нагадайте аквалангістам, що підводний світ крихкий і вразливий, і що його
слід захищати.
 Нагадайте також аквалангістам, що дайвінг-центр має ділити природні
ресурси (прісна вода, продукти харчування, морська флора і фауна) з населенням, на
території якого він знаходиться.
 Не забувайте, що ви є зразком для аквалангістів, і вони наслідуватимуть вашу
поведінку.
3 – Вивчення та підтримання в доброму стані місць занурення
 Опис та постійний контроль за станом місць занурення. Щоб зберегти все
багатство місць пірнання, необхідно провести первинний опис їхньої підводної флори та
фауни. Цей опис може бути реалізований усіма центрами, які працюють на одних i тих
самих місцях занурення, спільно з біологами та, ще краще, з місцевими асоціаціями по
захисту навколишнього середовища, які крім того зможуть полегшити діалог із місцевими
мешканцями. Такий аналіз дозволить виявити ті елементи, що потребують пильної
уваги. Таке регулярне відстеження дозволить оцінювати зміни, що відбуваються на
місцях занурення та підтримувати їх в доброму стані. Також цей опис буде джерелом
інформації для аквалангістів-відвідувачів.
 Встановлення буїв для зазначення якірних місць з метою уникнення
хаотичного якірного кріпленння, руйнівного для флори та фауни.
 Обмеження кількості аквалангістів з метою захисту підводної флори та фауни
від руйнівного безладу, створюваного внаслідок стихійного напливу аквалангіств.
 Тимчасове закриття місць пірнання, які були відвідані занадто великою
кількістю аквалангістів, а також місць, де мешкають рідкісні види, під час періоду
їхнього розмноження.
 Сприяння створенню охоронюваних акваторій за згодою місцевої влади. Ці
акваторії служитимуть зонами контролю та дозволятимуть оцінювати в порівнянні стан
всіх інших місць. Вони також дозволятимуть відновлення пошкодженої флори і фауни.
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4 – Екологічне планування давінг-центрів
Ваш дайвінг-центр існує для того, щоб допомогти іншим відкрити красу
підводного світу. Охороняйте природу, впроваджуючи системи переробки відходів
та використовуючи відновлювані джерела енергії.
 Збір та переробка відходів. Обмежте відходи вашого дайвінг-центру (тарілки,
склянки, пластикові пляшки тощо). Збирайте та відносьте відпрацьовані батарейки,
використане мастило, а також токсичні відходи лише в ті місця, де вони будуть
знешкоджені й утилізовані.
 Економія та вторинне використання прісної води. Встановіть баки для
полоскання обладнання, душові кабіни з регулюванням потоку води, системи збору
дощової води, систему, що дозволятимете вторинне використання води в туалетах.
 Відновлювані джерела енергії. Надавайте перевагу вітровій та сонячній енергії.

5 – Справедливий розподіл та економіка солідарності
 Професійна підготовка та прийняття на роботу до дайвінг-центрів місцевих
мешканців.
 Справедливий розподіл прісної води з місцевим населенням, а саме з
землеробцями в тих країнах, де вода є рідкісним ресурсом.
 Регулювання рибальства для постачання ресторанів. Місцева влада разом з
рибалками встановлюватимуть обмеження вилову вразливих видів риб (лангустів,
груперів...) та спрямовуватимуть споживачів до менш вразливих видів. Ресторан дайвінгцентру відмовлятиметься від будь-якого виду риб чи морепродуктів, спійманих
забороненими засобами лову, ракоподібних під час нересту, а також молодої риби чи
ракоподібних, які не досягли мінімального розміру, дозволеного до вилову.
 Фінансуйте проекти розвитку місцевої інфраструктури. Встановіть процент
від вартості одного занурення (1 чи 2 євро), який буде відведений на фінансування
місцевої школи, системи зрошування, системи економії води, системи сонячної енергії,
або на впровадження системи сталого рибальства.
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