Manual de operações no terreno da IAATO

Diretrizes da IAATO para a
observação de focas

Código de conduta geral para a
observação de focas em terra e no gelo:

Compreender o comportamento
das focas

● D
 urante a observação de focas, não as cerque nem
separe, especialmente as mães dos filhotes. Posicionese num local onde as focas o consigam ver.

As focas que se deslocam em terra, rochas ou gelo são
sensíveis à presença de embarcações e de pessoas. Ruídos,
odores e avistamentos podem provocar uma reação.

● N
 as praias, evite ficar entre as focas e o mar, caminhe
pelo lado da terra.

Esteja atento a comportamentos que indiquem que as
focas se sentem incomodadas. Tais comportamentos
incluem, entre outros:

● A
 distância mínima sugerida de focas em terra é de,
pelo menos, 5 metros.
● A
 lgumas espécies, ou comportamentos, exigem que
seja mantida uma distância maior:
– Mantenha pelo menos 25 metros de distância de
elefantes-marinhos que estejam à luta.
● A
 s focas e os leões marinhos movem-se muito
rapidamente em terra e podem atacar (e potencialmente
morder) se forem observados demasiado de perto.
Mantenha pelo menos 15 metros de distância dos
mesmos.
● E
 m praias onde existam concentrações de focas
reprodutoras, recomenda-se que se mantenha de pé
para a observação da vida selvagem.

● Intensificação do estado de alerta ou vigilância, virar
a cabeça;
● A
 lteração na postura partindo de uma posição deitada
para uma posição vertical;
● A
 fastamento apressado de embarcações, veículos ou
pessoas que se aproximem;
● E
 xibições ameaçadoras de boca aberta (por exemplo,
com focas-leopardo no gelo ou com elefantes-marinhos
em terra) e/ou
● C
 omportamento agressivo ou ameaças de ataque na
sua direção.
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Observação de focas em terra e no gelo
● T
 ente não tapar o horizonte nem ficar numa posição
muito elevada em relação ao agrupamento de focas –
permaneça numa posição baixa. Os filhotes são
frequentemente deixados sozinhos quando a mãe se
está a alimentar. Não se encontram abandonados e
devem ser deixados em paz, sem tocar nos mesmos.
● Q
 ualquer resposta de uma foca para além de uma
cabeça levantada deve ser evitada.
● S
 e um indivíduo ou um grupo se deslocar em direção à
água ou assistir a uma entrada apressada de muitos
indivíduos na água, deve recuar devagar e com cuidado.
● T
 enha cuidado com animais em áreas de tufos de ervas.
Idealmente, a caminhada deverá ser liderada por um
guia de campo, utilizando um bastão de caminhada ou
equivalente.
● O
 s elefantes-marinhos, especialmente as crias
(desmamadas), são frequentemente muito curiosos e
podem aproximar-se. É importante ter cuidado e estar
alerta quando estiver perto e evitar o contacto:
– Esforce-se por manter uma distância mínima de, pelo
menos, 5 metros;
– Tenha em atenção que as focas podem demonstrar
interesse pelo equipamento. Minimize as interações
sempre que possível;
– Se um animal ou grupo se aproximar de si, afaste-se
lentamente;
– Não inicie nenhum tipo de interação;
– Não toque em crias desmamadas.

