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E t i ka  j e  když  . . . . .

(ÚvodnÍ slovo do vlastaÍch řed)

Vía, Že :ra tolto lÍstj by kažď wÍta} spÍše odborý přÍspěvek' řešÍcÍ

některý z ru}upených probléu0. Nicaéně dodržování sběratelské g o<lborné etiky .je

také jednín z našich prob).éul a všichnj 9e D€ele pokrrsit přispět k jeho řešení.

Jseu hhĎoce přesvěcčen o opodstatněrosti jak proíesiorúlnÍ' }-ek i aaatér-

ské entonologie. 0d odborých studiÍ aŽ po pr.ostl sbírkařenÍ jde předevšÍr o shro.

naždovÁnÍ a rrhovÁvÁní jedirrečďch dollrd0 a inloroacÍ' jejichž využitÍ je časo-

vě ta.křka neooezené. Naěe odbornÁ a cílevědooÁ prá'ce s př1rodnÍli a tedy rrenah-

raditelnýai ho&Et!'i rús nutně vede k orlpovědrrosti. Pr.oto bychoo 6e !áli občás

zaoyslet na.d etickýai aspekty své činÍ'osti a "dát po'd nikrekop" rrěkdy i sebe.

Nejde ni jen o osobrJ spory a neshody oeei koIegy, ale předevšÍn o nÁš

vztah k přÍrodě a rudsadín-1i trochu: 1 te spolďnosti. I v rra.{l sekci se bohlř

žel stÁle silr'ěji projevu;Í sobecké z{ay sJ.etlqjÍc1 jedirÉ osobr.J úspěch a ogob.

nÍ prolit. Bez oh]'edu rra kolegy' bez ohledu rrr otav lokalit, bez oh].edu na st^a.r

IokóJnÍch populacÍ jedrpdivých drr:hÓ atřevlÍkovitých broukt. Je o.ďesné přijÍt

tl. "t.!ctvou" lokaIitr:, o nÍž rredÁvro proběh].a lďoroace lezi ěIerry sekce a ru.lézt
ji v deaolÁtnÍ! stavu. Velké i nerÉÍ kaaer\y vwrÁceny ár1 ďo od ptrvďnÍch }Óžek'

pe1yňky vytrbÁrry apcd. Jde n:rpřÍtlad o gt€pÍú }okality v Brezovó pod' Bradlol

(ÍrecDus tristis)' Xaaenicl rud ltror:or (,{lara soJ'.Ijcite), lorr.ka íPterostrcár,:s

irrooaodus, Ophonw obscr.rrtrs) 6 r{ll!i, o lokrlltlch horských éi 'aIepých" dru}rú

nealwě. Při tou podle dat wáděÚch v "ZqjÍosvých rÁlezrcb roku" se dÁ rnJedrnu

vytipovat' tdo eÁ daoý stav lokalit"y rra, wě{orí. DďšÍl rr{lt.aren Jo rasovó

a opa&ovarr4 sbÍr&tÍ rrěkterých druhO t jqj1ch budoucÍru prodej{. Xorercioralizace

sb1rkařenÍ rrenÍ orlwitel''ó aÍli obhqjlte].:ú. Ťěžko lMe obgtJt !rÚLlen|, ža zvť

šení. rú'Llad0 na, cegtováal se lusí rgčír tÍrradlt, aby gc c€6+.ovat a gbÍrat rohlo

ár]. Poč€fuú série Jedrnho dru}ru vc sbÍ!c! rí EYŮJ význ'^. a je zdmJcl rtphr lrF

ÍonacÍ. PočetrÁ aérie ropro<larú zr korrrrry ěl potud loŽts zl valutv Jc zdroJci

pouze eobnÍho obobacení. l{atrryrrje-li rÉtdo z výtěžku z! Dtrd8'* brouky rlkre

vlrrrÉ trotóy, vider či ÍritovacÍ hrrre' Jlstě rrealedÚg oóolď č1 gpolďcrplý

záJer. Pokud r*tdo roztočí trnto kolotoé latcrlÁlrúch hodrDt' lwÍ zl}'orrlt! o&

lďlt J 1ÍÉ. hod'Dty strarru.



Sobecké pcstojé a blavrÉ kolarclorralizace sb1rtařenÍ jsou obr.ovstýni 9ř*.
kóžkali v činrgti naó1 sekce e v odborrÉ gráci Yúb€c. Na set}árúch ee.tce odezrú

velli nálo ÚPlnýcl' a otrvřenýďr lďorlac1' týtaJÍcích ec předevšír rúIeaových

okolrpglí e pšesr* lokallzace výskytu toho Lterébo druhu. .lc,Jni ac obÁva"jÍ' že

by zra<lill lokalitu "obcbodrúlrůr"' ktéř1 zasc zata'Jrr.i! wé lokalitY ve strachu
o ,'zlatý dll". So]"!dní iďonac-e Jsou předÁvárv.poue dtvěryhodnýr oeobál, vzn1-

kó slupirrkeření' společď r společelský eťekt Je riníláJlrú.

Proto cp€IuJl na všechrry ětcrúře tlchto řádkt: Zaryglet,e se nrd sebou.

!íysleté na et1cké princiDy gvé odborrÉ čtnrrBti r rra EÝou odpovědrpat. Zvažto ě1
z!ěřt€ gvou rorÁltu r zkt.rstr odbedrrut' JaLý róte rczi svýli toleíy krcdit.

Carabldologickl selce by se rěla v3pořádrt E Lolerclorra]'1zací sběratelelé
činruti lÉLtrďch svých č1en0 a zabránit tr} roárÉlu ohr.ožerú vlastnÍ exist€rF
e.

Pavel Bezděěka

"Et1La jc ..... nrul.a o lravreti' o previdlech lravrúbo Jedrúrrí, o rravtúch zÁ-
erd&lr. "

(slovďL clzÍclr slov, SPt{, Prúe t985)


