
از تماشای دلفین از فاصله مناسب 
لذت ببریم  

 برای بهتر دیدن این حیوانات می توانیم از 
دوربین چشمی استفاده کنیم.

 عکاسی از دلفین ها نیاز به تجهیزات ویژه 
)لنزهای تِله( دارد.

 نداشتن تجهیزات مناسب برای عکاسی را 
با نزدیک شدن بیش از حد به دلفین جبران 

نکنیم.

به دریا احترام بگذاریم:
 از ریختن هر گونه زباله به آب دریا 

خودداری کنیم.
 تمامی زباله ها از جمله شیشه و پالستیک 

که می توانند برای انسان ها و حیوانات 
خطرناک باشد، از دریا با خود برگردانیم.

 در صورت مشاهده هر گونه آزار و اذیت 
به حیوانات دریایی می توانیم به مسئول 

اسکله و یا دفتر محیط زیست اطالع دهیم.

  سرعت مجاز در فاصله کمتر از 800 متر 
از حیوان 11 کیلومتر بر ساعت است.

 زمان بازدید محـــدود بوده و به جهت 
آرامش دلفین ها توسط قایقران تعیین می شود.
 فراموش نکنیم مهمترین هدف حفاظت از 

دلفین ها است.
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جزیـــره هنـــگام درکنار 
دلفیـــن ها از جاذبـــه های 
دیگـــر نیز برخوردار است.

دقت نماییـــم و بـــرای 
نزدیک شدن به دلفیـــن ها 
به قایقـــران اصرار نکنیم.

ما مـــی توانیم از 
حامیـــان دلفیـــن ها  و  

محیط زیست دریـــا باشیم. 
مناطق مجاز مشاهده دلفین مطابق استاندارد جهانی 

برای قایقران ها این گونه تعریف شده است.
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ساندویچ که ما به آنها می دهیم بیمار 
می شوند.

 امکان دارد دلفین ها دست هایی که به 
آن ها غذا می دهند را گاز بگیرند.

با دلفین ها شنا نکنیم  
 تالش انسان برای شنا با دلفین ها در دریا  
برای دلفین ها ایجاد مزاحمت می کند در این 

مواقع دلفین ها می توانند خطرناک باشند.
 شناگرها )منجمله اسنورکلرها( و غواصان 

نباید از 50 متر به دلفین نزدیک شوند.

اکوتوریسم چیست؟
اکوتوریسم یا طبیعت گردی پایدار "سفری 

است مسئوالنه" به مناطق طبیعی که منجر 
به حفاظت از محیط زیست و افزایش رفاه 

مردم محلی می شود.

سفر مسئوالنه چیست؟
سفری است که در آن کمترین آسیب را به 

طبیعت و فرهنگ بومی وارد شود و مردم بومی 
از وجود شما در کنار خود نفع ببرند.

ما اکوتوریست )طبیعت گرد( هستیم 
زمانی که: 

 در این راستا کمترین آسیب ممکن را به 
محیط زیست وارد نمائیم.

 به مردم بومی و و فرهنگشان احترام گذاریم.
 با افزایش دانش خود در مورد طبیعت و 

فرهنگ منطقه عالقه خود به طبیعت و 
حفاظت افزایش دهیم.

اجازه دهیم حیوانات وحشی، وحشی 
بمانند

دلفین ها به دوستی با انسان معروف اند اما 
آن ها حیواناتی آزاد هستند و باید با احتیاط و 

مالیمت با آن ها رفتار کنیم.
تجربه بی نظیر بازدید از دلفین ها در گروی 

زندگی وحشی و آزاد آن هاست. 
رفتار مسئوالنه ما در این بازدید تضمین 
کننده ادامه زندگی طبیعی دلفین ها است.

دقت کنیم  که چطور رفتار می کنیم 
اگر این بازدید به صورت مسئوالنه و با احتیاط 
از طرف ما انجام نشود می تواند اثرات مخرب 
برگشت ناپذیری بر زندگی دلفین ها وارد نماید.

برخی از این اثرات مخرب شامل:
 اختالل در رفتارهای طبیعی دلفین ها )تغذیه، 

جفت گیری، مهاجرت(.
 ترک این منطقه جهت یافتن منطقه ای 

آرامتر برای زندگی 

 استرس های طوالنی مدت ناشی از حضور 
تعداد زیاد قایق و گردشگر

 جراحت و افزایش مرگ و میر دلفین ها ناشی 
از برخورد با قایق ها

برای حفاظت از  دلفین ها و 
ایمنی خودمان موارد ذیل را 

رعایت کنیم:
به دلفین ها غذا ندهیم 

 دلفین ها شکارچی هستند و نیازمند غذا دادن 
از طرف ما نیستند اما زمانی که شما به آن ها 

غذا می دهیم به این کار عادت می کنند.

 دلفین ها برای گرفتن غذا به قایق ها 
نزدیک می شوند و با این کار ممکن است به 

وسیله پروانه قایق ها زخمی شوند. 
 دلفین ها زندگی گروهی دارند و غذا دادن 

به آن ها زندگی گروهی آن ها را به هم 
می ریزد و این مسئله تهدیدی برای بقاء 

آن ها در طبیعت است.
 دلفین های جوان روش های صید و پنهان 
شدن را از مادر می آموزند و با بهم خوردن 

این زندگی احتمال زنده ماندن آن ها در 
طبیعت کم می شود.

 آن ها با غذاهایی مثل بیسکویت و کیک و 

به دلفین ها آزار نرسانیم
 حس شنوایی دلفین ها بسیار حساس است 

بطوری که ارتباط، جهت یابی، پیدا کردن 
غذا از طریق ایجاد صدا انجام می شود.

 سروصدا، جیغ زدن و سوت زدن و حتی 
صدای موتور قایق می تواند در زندگی این 

حیوانات اختالل ایجاد نماید.
 از ایجاد صداهای بلند خودداری نماییم.

از دریـــا برای نسل هـــای
آینـــده حفاظـــت کنیـــم


