
De geografisch afgebakende 
walviszones van de IAATO 
In 2019 hebben de IAATO-touroperators unaniem verplichte procedures aangenomen om de risico’s van aanvaringen bij 
scheepsoperaties in het gebied van het Antarctisch Schiereiland te beperken. Dit was naar aanleiding van studies die erop 
wijzen dat de bultrugpopulaties toenemen en hiermee erkennen ze het feit dat het schiereiland een gebied is met 
aanzienlijke menselijke activiteit. Een toename van de scheepvaart kan leiden tot een toename van het aantal aanvaringen 
met walvissen.

De IAATO rapporteert aanvaringen met walvissen aan de Internationale Walvisvaartcommissie (zie het IAATO-
rapportformulier voor aanvaringen met walvissen in hoofdstuk 4 van de IAATO Field Operations Manual).

IAATO-procedures voor operaties in de nabijheid van walvissen
Afbeelding 1 - Geografisch afgebakende tijdzones waar de IAATO-procedures voor het opereren in de nabijheid van walvissen van 
toepassing zijn.
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Tijdens de jaarlijkse vergadering van de IAATO in 2021 hebben de IAATO-touroperators zich tot het volgende verbonden: 
 
1.   Een snelheidsbeperking van 18,5 km/u voor vaartuigen1 die actief zijn in door de IAATO afgebakende tijdzones 

(Afbeelding 1). Dit is een verplichte procedure. Alle IAATO-touroperators moeten dit in acht nemen.

  De snelheidsbeperking geldt niet bij noodgevallen of andere verzachtende omstandigheden. In dat geval moet de 
noodzaak om de maximumsnelheid te overschrijden in het logboek worden genoteerd en zo spoedig mogelijk aan het 
secretariaat worden meegedeeld.

2.  Alle scheepsteams die actief zijn in gebieden waar regelmatig walvissen worden waargenomen, moeten een opleiding 
krijgen om walvissen te observeren en te vermijden.

De geografisch afgebakende tijdszones zijn als volgt:

●	   Van 1 januari tot en met 30 mei in de Straat van 
Gerlache en aangrenzende wateren, in het gebied 
tussen 63,65° zuiderbreedte en 65,35° zuiderbreedte, 
met inbegrip van de Dallmannbaai ten westen tot 64,2° 
westerlengte;

●	  Van 1 februari tot en met 30 mei in de Marta Passage 
die uitmondt in Crystal Sound, van 67,8° westerlengte 
tot 67,0° westerlengte.

De gebieden met snelheidsbeperking zijn ook gemarkeerd in de live scheepsplanner en RedPort.

1 Kleine vaartuigen, zoals zodiacs, RIB’s en NIAD’s, zijn vrijgesteld van de maximumsnelheid van 18,5 km/u wanneer zij binnen het geografisch afgeschermde gebied varen. Indien 
walvissen of andere zeezoogdieren duidelijk aanwezig zijn, moeten kleine vaartuigen die onder deze vrijstelling vallen, de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan de 
operationele procedures en richtlijnen van de IAATO, waarbij zij zo nodig vaart minderen en een zo groot mogelijke afstand bewaren.


