Lietuvos ornitologų draugijos
ETIKOS KODEKSAS
(Patvirtintas 2011 m. liepos 7 d.)

Būdamas Lietuvos ornitologų draugijos nariu pasižadu ir įsipareigoju:

1. Rūpintis paukščių ir jų aplinkos gerove

a) būti atsargiu ir nuosaikiu žieduojant, fotografuojant ar filmuojant, įrašant ar transliuojant garso įrašus bei stebint
paukščius, stengtis jų netrikdyti;
b) vykdant tyrimus laikytis tinkamo elgesio su laukiniais paukščiais taisyklių ir principų, kad būtų išvengta jų stresinių
situacijų, pasirinktų veisimosi ar poilsio teritorijų apleidimo, lizdų, jauniklių ar pačių paukščių žūties;
c) prieš skelbiant informaciją apie retos ar saugomos paukščių rūšies radavietę, įvertinti galimai kilsiančias grėsmes
šiems paukščiams ar jų buveinėms;
d) naudotis keliais bei takais, siekiant kiek įmanoma sumažinti paukščių trikdymą buveinėse;
e) sudrausminti netinkamai besielgiančius ir darančius žalą paukščiams bei jų buveinėms.

2. Bendradarbiauti ir būti lojaliu draugijos bendruomenei

a) gerbti draugijos bendruomenę;
b) pagal galimybes padėti draugijos nariams;
c) spręsti draugijai aktualius klausimus ir problemas jos viduje;
d) dalintis informacija apie paukščius su draugijos nariais;
e) teikti informaciją apie saugomų rūšių radavietes už jų apsaugą atsakingoms institucijoms;
f) neklastoti paukščių stebėjimo duomenų;
g) laikytis oficialių draugijos įsipareigojimų;
h) teikti informaciją LOFK apie retas paukščių rūšis pagal komisijos patvirtintą sąrašą;
i) kurti teigiamą draugijos įvaizdį, tinkamai atstovauti draugijai visuomenėje.

3. Gerbti įstatymus ir kitų teises

a) laikytis visų gamtosauginių įstatymų bei juos reglamentuojančių teisės aktų, elgesio viešose vietose bei naudojimosi
keliais taisyklių, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje;
b) tarpusavio santykius ir santykius su aplinkiniais grįsti pagarbos, supratingumo, geranoriškumo ir nediskriminavimo
principais;
c) gerbti privačią nuosavybę;
d) laikytis konfidencialumo principų;
e) gerbti intelektinę nuosavybę.

4. Rūpintis lesyklų ir dirbtinių lizdaviečių bei inkilų tinkamu įrengimu ir priežiūra

a) rūpintis, kad įrengtose lesyklose būtų šviežias vanduo ar lesalas;
b) užtikrinti, kad žiemą prižiūrimose lesyklose nuolat būtų lesalo;
c) rengiant dirbtines lizdavietes ar inkilus įrengti juos tinkamai;
d) įrengtas dirbtines lizdavietes ar inkilus savalaikiai prižiūrėti ir valyti;
e) rūpintis, kad lesyklos, dirbtinės lizdavietės bei inkilai būtų apsaugoti nuo plėšrūnų ir kitų pavojų;
f) pagal galimybes konsultuoti, šviesti visuomenę, dalintis savo patirtimi su aplinkiniais.

