
Mga Geofenced Whale Area  
ng IAATO 
Noong 2019, sama-samang pinagtibay ng mga Operator ng IAATO ang mga mandatoryong pamamaraan upang 
mabawasan ang mga panganib ng pag-atake sa barko mula sa mga operasyon ng barko sa rehiyon ng Antarctic Peninsula. 
Ito ay bilang tugon sa mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang populasyon ng humpback ay dumarami at bilang 
pagkilala sa Peninsula bilang isang lugar na may kapansin-pansing aktibidad ng tao. Ang laganap na shipping ay may 
potensyal na humantong sa mas maraming pag-atake ng balyena.

Ang IAATO ay nag-uulat ng mga pag-atake ng balyena sa International Whaling Commission (tingnan ang IAATO Whale 
Collision Report Form sa Seksyon 4 ng IAATO Field Operations Manual). 

Mga Pamamaraan ng IAATO para sa Mga Operasyong Malapit sa mga Balyena
Figure 1 – Mga geofenced time-area kung saan nalalapat ang mga pamamaraan ng IAATO para sa pagpapatakbo nang malapit sa 
mga balyena. 

Manual sa Field Operations ng IAATO

Enero 1 
hanggang 
Mayo 30

Pebrero 1 
hanggang 
Mayo 30



Manual sa Field Operations ng IAATO

Sa Taunang Pagpupulong ng IAATO noong 2021, nanindigan ang mga Operator ng IAATO sa sumusunod: 
 
1.   Isang 10kn na paghihigpit sa bilis para sa mga sasakyang pandagat1 na tumatakbo sa mga IAATO geofenced time-area 

(Figure 1). Ito ay isang mandatoryong pamamaraan. Ang lahat ng operator ng IAATO ay lalahok.

  Hindi kasama sa limitasyon ang emerhensiya o iba pang mga extenuating circumstance kung saan ang 
pangangailangang higitan ang limitasyon sa bilis ay dapat na itala sa logbook at ipaalam sa Secretariat sa lalong 
madaling panahon;

2.  Ang pagbabantay ng balyena at pagsasanay sa pagpapadali ng pag-iwas sa balyena ay dapat isagawa ng lahat ng 
bridge team habang tumatakbo sa anumang lugar kung saan ang mga balyena ay regular na nakikita.

Ang mga geofenced time-area ay ang sumusunod:

●	   Enero 1 hanggang Mayo 30 sa Gerlache Strait at mga 
katabing katubigan, sa lugar sa pagitan ng 63.65°S at 
65.35°S, kabilang ang Dallmann Bay sa kanluran 
hanggang 64.2°W;

●	  Pebrero 1 hanggang Mayo 30 sa Marta Passage na 
pumapasok sa Crystal Sound, 67.8°W hanggang 67.0°W. 

Ang mga lugar ng Pagbagal ay naka-highlight din sa live ship scheduler at RedPort.

1 Ang maliliit na bangka, hal. mga Zodiac, RIB at NIAD ay hindi kasama sa 10kts na limitasyon sa bilis kapag tumatakbo sa loob ng geofenced area. Kung ang mga Balyena o iba pang 
marine mammal ay kapansin-pansing naroroon, ang maliit na sasakyang pandagat sa ilalim ng exemption na ito ay gagawa ng mga kinakailangang hakbang upang sumunod sa mga 
pamamaraan at alituntunin sa pagpapatakbo ng IAATO, bawasan ang bilis at i-maximize ang distansya kung naaangkop.


