Mga Alituntunin sa Birdwatching ng IAATO

Panonood ng mga Ibon sa
Dalampasigan
●D
 ahan-dahang lumapit o umalis sa landing site o colony upang
mabawasan ang anumang pambubulabog.
●D
 apat tukuyin ng mga tauhan/crew ang pinakamagandang landing
point – mas malayo sa mga grupo ng mga ibon, mas mainam.
● Iwasang magpatakbo ng bangka sa mga tubig kung saan ang mga ibon
ay pumapasok at lumalabas, naliligo, o kumakain malapit sa mga
colony. Higit na mahalaga ito kung nagpapalit-balat ang mga ibon
malapit sa pampang.

Panonood ng mga Ibon sa Tubig
●K
 apag malapit sa mga nagtitipong seabird sa dagat:
Manatili sa gilid ng mga pagtitipong ito; dapat panatilihin ng mga
barko at maliliit na bangka ang distansyang hindi bababa sa 100 metro
(300 talampakan), ang mga zodiac ay hindi dapat bababa sa 30 metro
(90 talampakan) ang layo.
●S
 a mga napakabihirang pagkakataon, aksidenteng tumatalon ang mga
lumalangoy na penguin sa maliit na bangka. Dapat manatiling tahimik
ang mga occupant at hintayin nilang makapunta ang penguin sa gilid at
makabalik ito sa tubig. Karaniwang hindi na ito nangangailangan ng
tulong.

Pagdating sa Pampang
●M
 aglakad nang marahan at hikayatin ang mga
pasaherong maupo at panoorin lang ang mga hayop.
Iwasang harangan ang ‘mga daanan’ sa mga colony at
mga pasukan at labasan sa tubig. Huwag patagalin ang
pagbalik ng mga magulang na ibon sa kanilang mga
pugad sa pamamagitan ng pagharang sa mga daanan.
Ang pagharang sa daanan ay maaaring makadagdag sa
predation ng mga itlog at sisiw. Manatiling mapagmatyag.
●M
 ag-ingat sa tussock grass kung saan maaaring mamugad
ang mga ibon, kabilang ang mga hukay sa ilalim ng lupa.

●K
 ung magsimulang mag-dive bomb ang mga skua
(jaeger) o tern, umalis papunta sa direksyon kung saan ka
nagmula. Maaaring mayroong silang pinoprotektahang
mga pugad o anak na hindi mo makita.

Inirerekomendang Minimal na Paglapit

●H
 uwag pakainin ang mga wild bird.
Huwag gumamit ng mga lamanloob ng isda o mantika
(chumming) upang mang-akit ng ibon.

● Mga Albatross: panatilihin ang distansyang hindi bababa sa 10
metro (15 talampakan) mula sa pinamumugaran, at 25 metro (75
talampakan) mula sa mga ibong nagdi-display.
● Mga Southern Giant Petrel: panatilihin ang distansyang hindi
bababa sa 25-50 metro/75-150 talampakan. Partikular na madaling
mabulabog ang mga Giant Petrel habang namumugad.
● Iba pang namumugad na seabird: panatilihin ang distansyang hindi
bababa sa 5-10 metro (15-30 talampakan).

Mga distansya sa mga Ibon

Mag-ingat sa mga ibon sa tubig:
MAGDAHAN-DAHAN AT/O BAGUHIN ANG DIREKSYON PARA MAIWASAN ANG BANGGAAN

