Duiketiquette: Het Marine Milieu
Stel je geeft een feestje in je huis, een geweldig huis voorzien van schilderijen, tapijten, mooi
serviesgoed en antieke meubels. Stel je nu eens voor dat sommigen van je gasten midden in het
feestje vreemd gedrag gaan vertonen: de een voert jouw kat chocola, de ander speelt voor Tarzan
in je gordijnen, iemand rijdt op je hond, er is een ander die tante Minnie lastigvalt en nog iemand
anders struikelt, valt op je dierbare vazen en strooit scherpe spikkeltjes overal over je kostbare
tapijten. Voordat het tot je doordringt dat je je niet op een set van een John Belushi film bevindt,
wordt je kat ontzettend misselijk, zal je hond een week of nog langer geshockeerd zijn (net als
tante Minnie trouwens) en niemand op de hele wereld kan jouw geruïneerde eigendommen weer
kopen omdat het unieke stukken waren.
Om heel eerlijk te zijn, deden sommige onderwatergedragingen die ik tegengekomen ben me
denken aan "Animal House." Het marine milieu echter lachte niet. We kunnen op honderden
manieren de onderwateromgevingen beschadigen, maar soms slaat het onderwaterleven terug!
Marine wezens behoren tot een soort collectieve godheden. Om veilig te kunnen duiken en goed
te slapen wil je ze niet van streek maken.

Als een olifant in de porseleinkast
Dit is hoe harde koralen bepaalde duikers zien. Harder koralen zijn bang voor loshangende
uitrustingsstukken en krampachtige bewegingen, ze voelen zich op hun gemak met een koraalmens afstand van één of meer meters. Alle koralen, zachte en harde koralen, haten
zonnebrandcrèmes en hun wraak kan zo naar zijn dat een heleboel bedrijven al begonnen zijn met
het produceren van koraal-vriendelijke zonnebrandbescherming. Rotzooi niet met harde koralen.
De Geest van Dode Koralen kan 80% van de oceaansoorten uitroeien, het blauwe water grijsgroen laten worden en OW camera’s laten vollopen. Koralen eisen respect omdat ze invloed
hebben op de oceanen.

Zeegras en zandbodems
De oudste duikers herinneren zich vast wel oude documentaires waarin Jurassic duikers op
Jurassic scooters reden en het zeegras van de zeebodem maaiden. Dat doen we niet meer. We
laten in plaats daarvan ankers vallen en laten ze slepen. Wanneer we dat doen, handelen we als
Koning Herodus: een heleboel puppies en jonge dieren kunnen gedood worden door een gebrek
aan beschutting. De wraak van de onderwatergroentes (algen en planten behoren tot deze groep)
is adembenemend: onze atmosfeer zal minder zuurstof krijgen. Let wel: zeekomkommers zijn
geen planten, het zijn ongewervelde dieren.

Verzamelen van schelpen
Laten we het eens zo stellen: zou jij het huisje stelen van een miniscuul, klein, dakloos wezentje?
Natuurlijk doe je dat niet. Zelfs als schelpen er goed uitzien en het goed doen als asbakken, het
zijn geen asbakken. En de onderwateromgeving is geen hotel.

Rijden op vissen, reptielen en zoogdieren
Duikers van weleer reden op ieder levend wezen van de juiste afmeting. Als zeepaardjes een
beetje groter waren geweest, zouden ze die ook bereden hebben. Na een stevig record van nare
beten, en wat hartaanvallen van zeeschildpadden, zijn de duikers van weleer er uiteindelijk mee
gestopt. En er is geen enkel punt in het nu opnieuw beginnen met deze onbeleefde en gevaarlijke
gewoonte. Als de onderwateromgeving al geen hotel is, is het zeker ook geen pretpark.

Oud koper fascinatie
Ja, ik weet het: het cafeetje onder de vuurtoren is volgestouwd met scheepsbellen, boegbeelden,
kompasbehuizingen, patrijspoorten, stuurwielen en zelfs scheepschroeven. Ze bevinden zich
achter de bar en houden een oogje op de klanten van lang geleden, en dat sinds de tijd waarin
accountants, kappers, architecten, schoolmeesters (en ook bankiers) niet gemakkelijk toegang
hadden tot de onderwaterwereld. In die tijd was duiken met zware helmen en loden laarzen de
bezigheid van zonderlingen. Sinds filosofen en archeologen nu op de lijst staan van de meest
geschoolde duikers bieden de musea onderwaterlandschappen aan. Het stelen vanuit een wrak is
een handeling vol egoïsme en geringschatting voor de volgende generatie duikers. Wees aardig
voor de volgende duikers.

Voeren
Als hij voedsel aangeboden krijgt, gedraagt zelfs jouw hond zich alsof hij uitgehongerd is; jij weet
dat hij dat niet is. Al naar gelang zijn leeftijd, grootte en ras volgt jouw hond een nauwkeurig dieet.
Zijn menu omvat geen geraffineerde suikers en hij krijgt zijn voer in precies de juiste hoeveelheid
en op de juiste tijd. Jouw hond zal het waarschijnlijk niet overleven als jij hem niet van voedsel
voorziet. Vissen doen het echter geweldig in hun eentje. Zonder jouw inspanningen zijn ze
gezonder en vertonen natuurlijk gedrag zoals het van origine bedoeld was. Het onverantwoordelijk
voeren van haaien, uitgevoerd door amateurs, kan ernstige verwondingen en zelfs de dood tot
gevolg hebben. Carnivoren zijn over het algemeen geen dankbare groep: ook murenes, lipvissen
en tandbaarzen hebben de neiging de hand die ze voert te bijten. Herbivoren worden ziek van
junkvoedsel. Ze niet voeren is een soort respect tonen.

Polymeren zijn er voor altijd

Ik heb er het volste vertrouwen in dat jij nooit filters van sigaretten, plastic zakken of flessen
overboord gooit. De wind en het rollende dek doen dat wel voor je. De meest geheime lust van
plastic is het bereiken van de oceaan en het voelt een fatale aantrekkingskracht voor ieder
waterlichaam. Vissen, weekdieren, reptielen, larven en zoogdieren voelen een fatale
aantrekkingskracht voor plastic afval en rommel: waterdieren zien het per abuis voor voedsel aan.
Je kunt deze ziekelijke routine stoppen door plastic artikelen op te sluiten in veilige containers. En
natuurlijk minstens het gebruik van weggooiplastic te beperken tot dat wat je nodig hebt om echt te
overleven. Gebruik een herbruikbare fles en vul hem met kraanwater – vermijd plastic.

De origine van goede manieren ligt in een voortdurend inzicht
Griekse mythes – waar verschillende versies van bestaan – zeggen dat de schorpioen geschapen
is door de godin Artemis om Orion, de grote jager, te doden, nadat hij zich erop voor liet staan alle
dieren op de aarde te kunnen doden. Het is niet verrassend dat steenvissen en andere giftige
familieleden tot de Scorpaenidea familie behoren. Als er een menselijke attitude was dat de oude
goden niet konden vergeven was het verwaandheid, het arrogant zijn. Respect is het
tegenovergestelde van verwaandheid en het tonen ervan is een goede manier om wat
vriendelijkheid te verspreiden en terug te krijgen.

