Tips voor duikers om de
waterplaneet te beschermen
Duikers hebben een sterke band met de oceaan. Jij kan een verschil maken voor oceaan bescherming elke keer wanneer jij duikt, reist en op nog veel meer manieren.

Wees een expert op het gebied van uittrimming

Onderwaterplanten en -dieren zijn kwetsbaarder dan ze lijken. Een vinslag, een botsing met je camera of zelfs een aanraking kan decennia koraalgroei
vernietigen, een plant beschadigen of een dier letsel toebrengen. Stroomlijn je duikuitrusting en fotoapparatuur, houd je duikvaardigheden op peil,
perfectioneer je techniek voor onderwaterfotografie en ga door met je duikopleiding om je vaardigheden te finetunen. Wees je altijd bewust van je
lichaam, duikset en fotoapparatuur
en vermijd contact met
de natuurlijke omgeving.

Geef het goede voorbeeld

Elke dag worden er nieuwe duikers opgeleid en gebrevetteerd.
Geef altijd het goede voorbeeld aan andere
duikers als je omgaat met het milieu onder
of boven water, ongeacht hoeveel
ervaring je hebt.

Neem alleen foto's en
laat alleen bellen achter

Bescherm het leven onder water

Bijna alles van natuurlijke aard wat je onder water
tegenkomt, leeft of wordt gebruikt door een levend
wezen. Als je een stuk koraal, een schelp of een dier
meeneemt, kun je de delicate balans verstoren en
bijdragen aan de uitputting van duiklocaties voor
toekomstige generaties.

Kies ervoor om niets onder water aan te raken, te voeden, te hanteren, te
volgen of te berijden. Hierdoor kunnen dieren stress ondervinden, kan
hun voedings- en voortplantingspatroon worden onderbroken of kan
agressief gedrag worden uitgelokt.
Begrijp en respecteer het leven onder
water en volg altijd plaatselijke
Een ongelooflijke hoeveelheid afval komt onder water terecht en eindigt zelfs op de meest
wet- en regelgeving.
afgelegen oceaangebieden. Eenmaal daar, vernietigt het dieren en hun leefomgevingen en vormt
het een bedreiging voor onze gezondheid en economie. Laat jouw duiken niet naar de haaien
gaan. Verwijder en rapporteer wat niet onder
water thuishoort elke keer als je duikt.
Kies voor verantwoord gevangen
Doe bewust je best om groen, lokaal en
vis en schaal- en schelpdieren
indien mogelijk, minder te kopen.
Overbevissing leidt tot een afname van de visstand, en
schadelijke vispraktijken beschadigen en vervuilen de
ecosystemen onder water. Als consument speel jij een
belangrijke rol. Als jij regelmatig vis en schaal- en
schelpdieren eet, koop dan soorten die duurzaam zijn
gevangen en stimuleer anderen, inclusief
restaurants en winkeleigenaars, om hetzelfde
Duikers zijn 's werelds krachtigste voorvechters van de oceanen. Nu meer dan
te doen.
ooit moeten duikers van zich laten horen. Spreek je uit voor behoud, deel
onderwaterfoto's, meld milieuschade
aan de autoriteiten en voer
campagne voor verandering.
Maak geïnformeerde beslissingen als je een bestemming kiest en bezoekt. Kies
faciliteiten die zich wijden aan verantwoorde sociale en zakelijke milieupraktijken op
het gebied van waterbehoud, energiebesparing, deugdelijke afvalverwijdering, gebruik
van ankerboeien en die respect hebben voor
plaatselijke culturen en weten regelgeving.

Word een afvalactivist

Onderneem actie

Wees een ecotoerist

Verminder je
ecologische voetafdruk

Geef terug

Opwarming van de aarde en een toename van de
zuurtegraad van de oceanen vormen een risico voor
jouw favoriete dieren en de hele waterplaneet.
Draag jouw steentje bij door inzicht te krijgen in
jouw ecologische voetafdruk en deze te
verminderen. Zoek altijd naar manieren om te
compenseren wat je niet kunt verminderen.

De bescherming van de oceanen is
afhankelijk van al onze acties - groot en
klein. Door te investeren in de oceaan,
beschermen we onze planeet en kunnen we
blijvend genieten van nieuwe duikavonturen. Doneer of werf fondsen voor de
bescherming van de oceanen om fundamentele acties en beleidsveranderingen te
helpen die nodig zijn voor een schone, gezonde waterplaneet.

Dank je wel dat je de waterplaneet de bescherming geeft die het
nodig heeft! Neem samen met ons actie op
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