Mga Alituntunin ng IAATO sa Panonood ng Seal

Pangkalahatang Code of Conduct
para sa Pagtingin sa mga Seal sa
Lupa at Yelo:
●K
 apag tinitingnan ang mga seal, huwag palibutan o
paghiwa-hiwalayin ang mga ito, lalo na ang mga ina at
kanilang anak. Manatili sa bahagi kung saan nakikita ka nila.
●S
 a mga beach, iwasang pumunta sa pagitan ng mga seal
at ng dagat. Maglakad ‘sa itaas’ nila.

● Ang iminumungkahing minimum na distansya mula sa mga
seal sa dalampasigan ay 5–25 metro/15–75 talampakan.
Kailangang magpanatili ng partikular na distansya para sa
ilang partikular na species at gawi (tingnan sa ibaba).

Pag-unawa sa Gawi ng Seal
● Ang mga seal na nasa lupa, bato, o yelo, ay sensitibo sa presensya ng
mga bangka at tao. Maaaring magbunga ng reaksyon ang mga ingay,
amoy, at tanawin.
● Ang mga leopard seal ay partikular na mausisa at maaaring mabilis na
maging agresibo ang mga ito.
● Bantayan ang mga kilos ng seal na nagpapahiwatig na nabulabog ang
seal. Kasama sa mga naturang gawi ang:
– Pagiging mas alerto o mapagmatyag
– Paglingon-lingon
– Pagtayo mula sa pagkakadapa
– Pagmamadaling lumayo sa paparating na vessel
– Pagbabanta sa pamamagitan ng pagbuka ng bibig (mga leopard seal
na nasa yelo, o mga elephant seal sa lupa)
– Pagpapakita ng pagiging agresibo o pakunwaring panunuwag
papunta sa iyo
– Pagkagat ng mga leopard seal sa mga zodiac pontoon

Pagtingin sa mga Seal sa Lupa
at sa Yelo
● MANATILING MABABA – Subukang huwag umusli sa kanilang horizon o
tumayo nang mas mataas sa mga nakahilatang seal.
● Kadalasang naiiwang mag-isa ang mga anak kapag kumakain ang ina.
Hindi sila inabandona at hindi sila dapat hawakan.
● Ang anumang tugon ng seal maliban sa pagtataas ng ulo ay dapat iwasan.
● Kung may indibidwal o grupo na pupunta sa tubig, o maraming ang
magmamadaling lumusong sa tubig, dapat kayong lumayo nang dahandahan at maingat.
● Tandaan na ang mga fur seal at sea lion ay mabilis kumilos sa lupa at
maaari silang manuwag (at maaari din silang mangagat) kung lalapitan sila
nang masyadong malapit - dumistansya nang hindi bababa sa 15 metro/45
talampakan mula sa mga ito.
● Mag-ingat sa mga hayop na nasa tussock grass. Dapat manguna ang isang
field guide na may hawak na walking stick o katumbas nito upang
panatilihing malayo ang seal.
● Magpanatili ng minimum na distansya mula sa mga nag-aaway na bull
elephant seal na 25 metro/75 talampakan.
● Iwasan ang biglaang mga kilos at huwag mag-ingay.

Kung nag-aalangan: DAHAN-DAHAN AT MAINGAT NA LUMAYO.

