Etykieta nurkowa: ?rodowisko morskie
Wyobra? sobie, ?e organizujesz przyj?cie w swoim wspania?ym domu pe?nym obrazów, cennych
dywanów, delikatnej porcelany i antycznych mebli. A teraz wyobra? sobie, ?e w trakcie przyj?cia
niektórzy z Twoich go?ci zaczynaj? zachowywa? si? nieco dziwnie: jeden karmi Twojego kota
czekolad?, drugi bawi si? w Tarzana na firankach, trzeci je?dzi na Twoim psie, czwarty dokucza
cioci Minni, a pi?ty w?a?nie si? potkn?? i rozbi? Twoje cenne wazy rozrzucaj?c ostre kawa?ki po
ca?ym dywanie. Zanim u?wiadomisz sobie, ?e to nie jest plan kolejnego filmu Johna Belushi, Twój
kot si? rozchoruje, Twój pies b?dzie w szoku przez kolejny tydzie? (tak jak ciocia Minnie) i nikt nie
b?dzie w stanie odkupi? rozbitych antyków, poniewa? by?y to unikalne egzemplarze.
Prawd? mówi?c zachowanie niektórych ludzi, których widzia?em pod wod? przypomina sceny z
filmu „Mena?eria”, ale morskim organizmom niestety nie jest do ?miechu. Znamy tysi?ce
sposobów na to, jak zniszczy? ?rodowisko morskie, ale czasem wodne stworzenia kontratakuj?!
Organizmy morskie s? swego rodzaju kolektywnym bóstwem. Je?li chcesz bezpiecznie nurkowa? i
spokojnie spa?, lepiej ich nie dra?ni?.

Jak s?o? w sk?adzie porcelany
Tak twarde korale postrzegaj? nurków. Twarde korale boj? si? dyndaj?cego sprz?tu, nerwowych
ruchów i nie czuj? si? komfortowo, je?li odleg?o?? mi?dzy nimi a nurkiem wynosi mniej ni? metr.
Wszystkie korale, mi?kkie i twarde, nienawidz? emulsji do opalania, a ich zemsta mo?e by? tak
dotkliwa, ?e firmy zacz??y produkowa? olejki przyjazne koralom. Lepiej z nimi nie zadziera?, bo
Duch Martwych Korali mo?e zabra? z morza 80% gatunków stworze?, zmieni? kolor wody z
niebieskiej na szaro-zielon? i zala? podwodne kamery. Korale nale?y szanowa?, poniewa? s?
bardzo wa?ne dla zdrowia oceanów.

Trawa morska i piaszczyste dno
Najstarsze pokolenie nurków pami?ta jeszcze archaiczne filmy dokumentalne, w których nurkowie
z epoki jury u?ywali przedpotopowych skuterów kosz?c przy okazji ca?? traw? morsk? z dna. Ju?
tak nie robimy. Teraz opuszczamy kotwice i ci?gniemy je po dnie. Przypomina to dzia?anie króla
Heroda – wiele m?odych zwierz?t ginie z powodu braku schronienia. Niestety, zemsta morskich
warzyw (do których nale?? algi i ro?liny) mo?e zaprze? nam dech w piersiach – mo?e dlatego, ?e
w naszej atmosferze b?dzie mniej tlenu. Uwaga: ogórki morskie to nie s? ro?liny, ale bezkr?gowce.

Zbieranie muszelek
Powiedzmy sobie szczerze: czy ukrad?by? domek malutkiemu, bezdomnemu stworzonku?
Oczywi?cie, ?e nie. Nawet je?li muszelki ca?kiem nie?le si? sprawdzaj? jako popielniczki, to nie
s? popielniczki. A ?rodowisko morskie to nie jest hotel.

Je?d?enie na rybach, gadach i ssakach
Nurkowe starej daty je?dzili na wszystkich stworzeniach, które mia?y odpowiednie gabaryty.
Gdyby koniki morskie by?y nieco wi?ksze, te? zosta?yby uje?d?one. Po wielu porz?dnych
ugryzieniach i kilku atakach serca u ?ó?wi nurkowie w ko?cu odpu?cili. Nie ma sensu przywraca?
tych niegodnych i niebezpiecznych zwyczajów. Je?li ?rodowisko morskie nie jest hotelem, to tym
bardziej nie jest parkiem rozrywki.

Fascynacja starociami z mosi?dzu
Tak, wiem – w pubie na parterze latarni morskiej pe?no jest dzwonów, g?ów postaci, kó?
sterowych i bulajów. S? tam nawet ?ruby nap?dowe i du?y kompas okr?towy. Wszystko wisi za
barem od wielu lat – mniej wi?cej od czasów, kiedy dost?p do podwodnego ?wiata by? prawie
niemo?liwy dla ksi?gowych, fryzjerów, architektów i nauczycieli (oraz pracowników banku). W
tamtej epoce nurkowanie w ci??kich he?mach i o?owianych butach by?o zaj?ciem dla ?wirów.
Teraz, gdy najlepszymi nurkami s? filozofowie i archeolodzy, pod wod? jest wi?cej podwodnych
skarbów ni? w muzeum. Zabieranie artefaktów z wraków jest aktem egoizmu i braku szacunku dla
nast?pnego pokolenia nurków. B?d? mi?y dla tych, którzy przyp?yn? na ten wrak po Tobie.

Karmienie
Kiedy dajesz jedzenie swojemu psu, zachowuje si? on tak, jakby nie jad? od tygodnia – a wiesz,
?e tak nie jest. Twój pies dostaje odpowiedni? diet? zgodn? z jego wiekiem, gabarytami i ras?. W
jego menu nie ma rafinowanego cukru, a jedzenie jest podawane w odpowiednich ilo?ciach o
w?a?ciwej porze. Twój pies prawdopodobnie nie prze?y?by, gdyby? nie dawa? mu jedzenia, ale
ryby doskonale sobie radz? same. Naprawd?! Bez Twojej pomocy b?d? zdrowsze i b?d?
zachowywa? si? tak, jak powinny zgodnie z ich natur?. Nieodpowiedzialne karmienie rekinów
mo?e prowadzi? do urazów a nawet ?mierci. Mi?so?ercy generalnie nie grzesz? wdzi?czno?ci? –
tak?e mureny, wargacze czy graniki mog? ugry?? r?k?, która je karmi. Ro?lino?ercy rozchoruj?
si? od ?mieciowego jedzenia. Je?li chcesz okaza? im szacunek, nie karm ich.

Polimery trwaj? wiecznie
Jestem przekonany, ?e nigdy nie wyrzuci?by? filtra od papierosa, plastikowej torebki lub butelki za

burt?. Wiatr i kiwaj?cy si? pok?ad ?odzi zrobi? to za ciebie. Wiesz, czego najbardziej pragnie
plastik? Znale?? si? w oceanie, poniewa? ka?dy zbiornik wodny przyci?ga go jak magnes. Dla ryb,
mi?czaków, gadów, larw i ssaków plastikowe ?mieci s? ?miertelnie niebezpieczne – stworzenia
morskie myl? je z po?ywieniem. Mo?esz powstrzyma? t? gro?n? praktyk? chowaj?c plastikowe
przedmioty do bezpiecznego pojemnika. Oczywi?cie powiniene? te? ograniczy? wykorzystanie
plastiku jednorazowego u?ytku do minimum, czyli tylko do tego, co jest ci potrzebne, aby prze?y?.
U?ywaj butelki wielorazowej i nape?niaj j? wod? z kranu – unikaj butelek plastikowych.

Szacunek to kwestia nastawienia
W jednej z wersji mitów greckich bogini Artemida stworzy?a skorpiona, aby u?mierci? Oriona,
olbrzymiego my?liwego, który chwali? si?, ?e mo?e zabi? wszystkie zwierz?ta na Ziemi. Nie jest
zatem niespodziank?, ?e szkaradnice i ich jadowici kuzyni nale?? do rodziny Scorpaenidae
(Skorpenowate). Je?li istnia?aby jedna ludzka cecha, której greccy bogowie nie wybaczyliby
ludzko?ci, by?aby to pycha. Szacunek jest przeciwie?stwem pychy, a jego okazywanie jest
doskona?ym sposobem, aby szerzy? – i otrzymywa? – ?yczliwo??.

