
IAATO-richtlijnen voor  
de observatie van zeeolifanten

In gebieden waar de IAATO actief is, kunnen mensen in 
contact komen met zeeolifanten. Ondanks hun 
schijnbaar ongestoord en rustgevend voorkomen, 
kunnen zeeolifanten zeer snel zijn en defensief of 
agressief worden als mensen te dichtbij komen.

Het is belangrijk dat bezoekers deze dieren altijd van 
een veilige afstand observeren en zich aan deze 
richtlijnen houden.

Tijdens het broedseizoen (oktober tot december) moeten 
bezoekers extra voorzichtig zijn. In die periode wedijveren 
de mannetjes hevig met elkaar om een harem te stichten 
en kunnen ze agressief zijn tegen iedereen die zich te 
dichtbij waagt. Bovendien kunnen wijfjes beschermend zijn 
tegenover hun pasgeboren jongen, vooral als iemand 
tussen de moeder en haar kroost komt, en er kan weinig 
tot geen waarschuwing zijn vóór een reactie of een aanval.

Wanneer de wijfjes naar zee terugkeren en de jongen 
worden gespeend, kunnen de (gespeende) jongen erg 
nieuwsgierig worden naar mensen. Mensen moeten alert 
blijven en langzaam achteruit gaan als er gespeende 
dieren naderen.
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Betekenis van het gedrag van robben

Zeeolifanten die zich op het land ophouden, zijn zich 
bewust van de menselijke aanwezigheid. Het kan een 
reactie oproepen als ze iets horen, ruiken of zien.

Wees u bewust van gedrag van robben dat erop wijst 
dat een rob verstoord is. Het gaat hierbij onder meer 
om:

●	 		een verhoogde alertheid of waakzaamheid, het 
draaien van het hoofd of het uitsteken van de nek;

●	 		verandering van lichaamshouding van liggend naar 
rechtop;

●	 		zich snel bij naderende mensen vandaan bewegen;

●	 		dreigementen met open mond; en/of

●	 		agressieve bewegingen of schijnbewegingen in uw 
richting.

●	 		Zeeolifantsjongen kunnen erg nieuwsgierig zijn naar 
mensen toe. Wees dus voorzichtig en alert.

●	 		Mannelijke zeeolifanten uit de buurt van harems zijn 
vaker agressief en onvoorspelbaar.
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Richtlijnen voor het observeren van 
robben op land

●	 		Zorg er bij het observeren van robben voor dat u ze niet 
omringt of van elkaar scheidt. Let hier vooral op bij 
harems, moeders en jongen.

●	 		Harems mogen nooit gestoord worden.

●	 		Zorg er op stranden voor dat u zich niet tussen de 
robben en de zee in begeeft.

●	 		Loop langzaam en ren niet in de buurt van robben.

●	 		Voorgestelde minimumafstanden: 

 – Van zeeolifanten aan wal: 5 meter (16 voet).

 – Van vechtende zeeolifanten: 25 meter (75 voet).

 –  Grotere afstanden kunnen nodig zijn indien u merkt 
dat u de dieren stoort.

●	 		Robben hebben altijd voorrang.

●	 		Activiteiten mogen slechts een gering of voorbijgaand 
effect hebben.

●	 		Een veilige looproute moet worden gemarkeerd met 
vlaggen, kegels of andere voorwerpen. Het personeel 
moet zo nodig op zichtbare plaatsen langs de route 
aanwezig zijn en paraat staan om de route zo nodig aan 
te passen.

●	 		Vermijd het uitlokken van reacties, behalve het oprichten 
van de kop.

●	 		Als een rob of een kudde robben zich richting het water 
beweegt of een groot aantal robben zich naar het water 
haast, moet u zich langzaam en voorzichtig terugtrekken.

●	 		Kijk uit voor dieren in stoppelgrasgebieden, want die 
kunnen moeilijk te zien zijn.

●	 		Zeeolifanten, vooral de (gespeende) jongen, zijn zeer 
nieuwsgierig en kunnen naderbij komen om melk te 
zoeken als hun moeder hen heeft verlaten. Als een rob 
of een kudde robben op u afkomt, trek u dan langzaam 
terug en vermijd contact.

●	 		Zeeolifanten zijn kwetsbaarder tijdens de rui.

●	 		Ga niet zitten op broedstranden. Blijf rechtop staan en 
let op uw omgeving.

●	 		Loop samen met een metgezel over de broedstranden 
om het risico op verrassingsontmoetingen voor zowel 
bezoekers als robben zo klein mogelijk te houden. Neem 
om beurten foto’s, zodat een van u beiden altijd oplet.

●	 		In gebieden buiten de broedstranden mag u rustig 
zitten, maar wees u altijd bewust van uw omgeving.

Kleine vaartuigen in de buurt van  
zeeolifanten

●	 	Het benaderen van aanlegplaatsen waar zeeolifanten 
aanwezig zijn met kleine vaartuigen moet met uiterste 
voorzichtigheid gebeuren om zowel bezoekers als 
robben te beschermen.

 –  Zeeolifanten kunnen in de buurt van aanlegplaatsen 
volledig onder water verscholen zijn en kunnen 
agressief worden.

●	 	Bij het aanleggen moeten passagiers worden 
opgedragen afstand te nemen van de waterlijn. 
Vlagmerkers of personeel op zichtbare plaatsen zullen 
bezoekers wegleiden van de kuddes zeeolifanten.

●	 	Op broedstranden tijdens het hoogseizoen is het soms 
niet mogelijk aan land te gaan door het grote aantal 
robben die met man en macht hun territoria verdedigen. 
Een rondvaart in een zodiac is een alternatieve activiteit 
om zowel de robben als de bezoekers te beschermen.


