ki omogočajo odbiranje in
ponoven izpust ostalih v
naravo;

ETIČNI KODEKS
ČLANOV DRUŠTVA ZA
PROUČEVANJE IN
OHRANJANJE
METULJEV SLOVENIJE
1. Pri lovu:
- izbiramo metode, ki najmanj
prizadenejo populacije ali
posamezne osebke vseh vrst
živih bitij, zato dajemo
prednost opazovanju in popisu
brez ulova, ulovu in izpustu ter
fotografiranju;
- nikoli ne usmrtimo več primerkov
kot pa je to opravičljivo iz
raziskovalnih namenov;
- odraslih živali ali njihovih
razvojnih oblik ne odlavljamo
za namene trgovanja;
- redkih ali ogroženih vrst odlovimo
le po en primerek kot dokaz
prisotnosti vrste;
- večjega števila osebkov za
taksonomske raziskave dajemo
prednost vzreji;
- odraslih živali iz preimaginalnih
stadijev ali pa jih odlovimo iz
narave v daljšem časovnem
obdobju (nekaj letih);
- na že poznanih lokacijah odlovimo
le po en primerek posamezne
vrste,
načeloma
pa
raziskujemo nova življenjska
okolja;
- do značilnih lokalnih oblik smo še
posebej obzirni;
- ne uporabljamo avtomatskih pasti
ali načinov, ki usmrtijo vse
ujete osebke, ampak zgolj tiste,

-

-

-

-

ujete in usmrčene osebke drugih
skupin živali posredujemo
ostalim
zainteresiranim;
pridobljene rezultate opazovanj
sproti posredujemo ustreznemu
zbirnemu
podatkovnemu
centru;
opažene spremembe v življenjskih
prostorih redkih ali ogroženih
vrst posredujemo pristojnim
službam za ohranjanje in
varstvo narave;
se
osebno
angažiramo
pri
ozaveščanju javnosti o pomenu
raziskovanja in
ohranjanja
narave, še posebno metuljev;
upoštevamo veljavno zakonodajo s
področja ohranjanja in varstva
narave ter okolja. Zakonsko
zavarovane vrste odlovimo le
po predhodno pridobljenem
soglasju pristojne službe za
ohranjanje in varstvo narave.
Na območjih, zavarovanih na
podlagi
naravovarstvene
zakonodaje,
opravljamo
raziskovanja le po predhodno
pridobljenih dovoljenjih in
soglasjih pristojnih služb za
ohranjanje in varstvo narave
ter upravljalcev zavarovanih
območij.
Navedene
organizacije tudi seznanjamo z
rezultati raziskovanj. Enako
ravnamo, kadar raziskujemo v
drugih državah, in če je
potrebno,
si
predhodno
pridobimo ustrezna dovoljenja
tudi za prenos materiala preko
državnih meja;
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-

-

upoštevamo tudi druge skupine
živali, ki si z metulji delijo
življenjski prostor;
upoštevamo tudi druge uporabnike
prostora, v prvi vrsti lastnike
zemljišč. Tako pri lovu
odraslih osebkov in nabiranju
njihovih
preimaginalnih
stadijev stremimo k temu, da
na vegetaciji povzročimo čim
manj škode;
upoštevamo tudi vse ostale
ljubitelje narave, ki se
posredno
ali
neposredno
zavzemajo
za
njeno
ohranjanje.

3. Pri vzdrževanju zbirk upoštevamo,
da:
-

-

so “last“ znanosti, zato z njimi ne
trgujemo;
so redno vzdrževane po sodobnih
načelih stroke;
jih
imajo
zainteresirani
posamezniki in ustanove na
razpolago
za
potrebe
raziskovanja;
jih na pravno veljaven način (z
darilno pogodbo, oporoko ipd.)
ohranimo tudi za čas po naši smrti.

Predsednik UO: Franc Rebeušek
2. Pri vzrejanju odraslih osebkov iz
preimaginalnih stadijev:
-

-

nikoli ne odvzamemo večjega
števila jajčec ali gosenic kot pa
jih lahko z razpoložljivo hrano
prehranimo;
večjega števila vzrejenih osebkov
kot
ga
potrebujemo
za
raziskovalne namene po zaključeni
reji nikoli ne izpuščamo na
poljubno mesto v naravi, temveč v
njihovo izvorno življenjsko okolje;

-

-

osebkov vrst, ki so nekoč v nekem
življenjskem okolju živele,
danes pa ne več, ne izpuščamo
ponovno v ta okolja brez
predhodno
pridobljenih
strokovnih mnenj.
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