
IAATO-richtlijnen voor  
de observatie van vogels
Vogels aan land observeren

Wanneer u de kust nadert, verstoort de aanwezigheid van 
kleine boten1 de rust van vogels zoals pinguïns mogelijk 
wanneer u in de buurt van kolonies komt of de plekken 
waar de dieren aan land komen.

●	 	Beweeg langzaam wanneer u een landingsplaats of 
kolonie nadert of verlaat, om eventuele verstoring tot 
een minimum te beperken.

●	 	Medewerkers/bemanningsleden moeten bepalen waar  
u het beste aan land kunt gaan. Bij voorkeur is dit zo ver 
mogelijk bij groepen vogels vandaan. Dit is met name 
van belang als vogels nabij de oever in de rui zijn.

●	 	Probeer te voorkomen dat uw boot in de buurt komt van 
plekken waar vogels het water in en uit gaan, aan het 
baden zijn of voeding zoeken nabij kolonies. Let op 
vogels in het water. Minder vaart en/of verander van 
koers om botsingen te voorkomen.

●	 	Nader, bevaar en verlaat het gebied langzaam als u 
vogels op kliffen of op land observeert vanaf kleine boten. 

Aanbevolen benaderingsafstanden  
tot vogels

●	 	Blijf op minimaal 5 meter afstand van nestelende 
zeevogels. 

●	 	Let vooral op individuele pinguïns of groepen pinguïns 
in de rui; blijf op een afstand van minstens 5 meter.

●	 	Houd een afstand van 10 meter tot nestelende en  
25 meter tot baltsende albatrossen.

●	 	Zuidelijke reuzenstormvogels lijken bijzonder vatbaar 
voor verstoring tijdens het nestelen; blijf op een afstand 
van minimaal 25 meter. 

●	 	Trek u terug als u veranderingen in het gedrag van de 
vogels waarneemt.
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1  In dit document worden ‘kleine boten’ gedefinieerd als opblaasbare boten in Zodiac-stijl, zoals stijve of halfstijve opblaasboten of soortgelijke kleine landingsvaartuigen die worden 
gebruikt voor wisselwerking tussen schip en wal.
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Aan land aangekomen

●	 	Loop langzaam en raad bezoekers aan om rustig te gaan 
zitten om de dieren te observeren. Vermijd het 
blokkeren van ‘doorgangsroutes’ in kolonies en plaatsen 
waar vogels het water in en uit gaan. 

●	 	Als er obstakels zijn waardoor oudervogels niet kunnen 
terugkeren naar hun nest, worden er mogelijk meer 
eieren en kuikens geroofd door jagers (vogels) en 
meeuwen. Daarnaast verspillen oudervogels kostbare 
energie als ze mensen moeten ontlopen op weg naar 
hun nest of als ze niet de kortste route kunnen nemen.

●	 	Wees voorzichtig in boendergras waar mogelijk vogels 
nestelen. Het holle leefgebied van zeevogels onder kale 
aarde kan erg kwetsbaar zijn en mag niet worden belopen. 

●	 	Als jagers of sternen duikvluchten maken, betekent dat 
soms dat ze hun jongen of nesten proberen te 
beschermen. Meeuwen zijn ook vatbaar voor verstoring. 
Trek u terug in de richting waar u vandaan bent 
gekomen zonder achteruit te lopen. Wees u ervan 
bewust dat eieren en jongen goed gecamoufleerd zijn 
en zich mogelijk niet in uw zicht bevinden. 

●	 	Er mag onder geen beding lokaas (zoals visafval of olie) 
worden gebruikt om vogels te lokken. Voed wilde 
vogels nooit.

●	 	Later in het seizoen kunnen nieuwsgierige kuikens 
mensen benaderen. Blijf een passieve toeschouwer en 
moedig geen interactie aan en begeef u nooit tussen de 
mobiele kuikens. Raak kuikens niet aan. 

Vogels observeren op het water

Soms worden op zee indrukwekkende concentraties 
zeevogels waargenomen, bijvoorbeeld zwermen vogels die 
zich aan het oppervlak voeden, onder water duiken of 
gewoon rusten en baden. Veel van deze vogels hebben 
misschien wel honderden of duizenden kilometers 
gevlogen, vaak om voedsel voor hun jongen te zoeken.

●	 	Blijf aan de rand van deze concentraties en vermijd 
verstoring.

●	 	Schepen en kleine vaartuigen dienen minimaal 100 meter 
afstand te bewaren.

●	 	Kleine boten en door menskracht voortbewogen 
vaartuigen moeten op minstens 30 meter afstand blijven.

Heel soms belanden zwemmende pinguïns in een kleine boot 
als ze zichzelf uit het water lanceren en op het dek belanden.

De inzittenden moeten zich stil houden en wachten tot de 
pinguïn zelf zijn weg overboord, het water in vindt. 
Gewoonlijk hebben ze geen hulp nodig.


