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TESTING DE MALLORCA: FINCA PÚBLICA DE PLANÍCIA

CODI ÈTIC
La fotografia d’espècies en el medi natural requereix un codi de no intrusió i respecte en
la seva manera de viure.
L’objectiu és mantenir el medi i deixar que les espècies desenvolupin la seva activitat
sense veure’s estressades per la nostra presència.
CODI ÈTIC DE LA FOTOGRAFIA DE NATURALESA
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Deixa l’entorn de la fotografia igual que el vares trobar.
No tallis flors per fotografiar-les.
No arrabassis bolets del sòl per fotografiar-los.
No trepitgis molsa per accedir a fotografies.
No caminis sobre sòls amb espècies vegetals sensibles.
No capturis invertebrats, mamífers, aus ni peixos per fer les fotos. La captura
d’espècies està regulada per permisos específics que gestionen les autoritats i les
colleccions de referència han d’estar avalades per una institució científica.
No molestis les aus en els seus nius, especialment en època reproductora.
No entris dins llorigueres de mamífers amb focus molestant les seves cries.
No agafis amb les mans amfibis o rèptils ni els traslladis a aquaris per fer-los fotos.
No agafis amb les mans invertebrats per mostrar-los a la càmera, hi ha maneres
millors de mostrar les dimensions d’una espècie (comparativa amb un pal petit,
descripció en centímetres de la seva envergadura...).
Especialment a espais i reserves naturals, sollicita permisos de fotografia a les
autoritats competents, evitant èpoques delicades de reproducció i posta d’espècies
i mai no manipulis nius, llorigueres, postes...
Comunica’t amb entitats que gestionen les reserves trametent-los les dades de les
teves captures fotogràfiques i informant-los de les teves troballes, comparteix amb
els gestors la informació delicada i d’interès d’espècies.
Si tens intenció d’usar una trampa de llum per a la captura fotogràfica nocturna,
consulta’n la viabilitat amb els responsables de l’àrea natural, el renou del
generador i la llum d’atracció poden provocar una contaminació llumínica i sonora
perjudicials per a la fauna nocturna de la zona.
Procura evitar, a les teves fotos, la manipulació de fauna amb caçapapallones,
perols, xarxes, trampes... Si veus que una foto no et surt avui, fes-la demà.
No és necessari ambientar una foto posant ornaments ni illuminant l’espècimen en
estudi, procura fer la foto en el seu medi sense manipular-ne l’hàbitat, apart de no
molestar l’espècie aportaràs valuoses dades del seu comportament i el medi on viu.
No usis models en captivitat: no aporten dades sobre la biodistribució, l’etologia, la
fenologia ni l’hàbitat de les espècies.
No manipulis les espècies per a què estiguin quietes: no abaixis la temperatura, no
les capturis, no les agafis, no els facis mal. Hi ha molts de comportaments contraris
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a l’ètica del bon naturalista i fotògraf de naturalesa, que aquí no hi hem pogut
reflectir però si els coneixes, per favor, fes-nos-els arribar per incloure’ls en aquest
llistat.
Responsabilitat en les dades, sobretot en espècies rares, amenaçades i protegides.
Precaució en el maneig de dades exactes de localització d’espècies.
Procura no desvetllar les dades exactes de colònies i espècies rarificades en públic,
no donis detalls molt exactes de la localització d'una espècie, sobretot si està
estàtica: plantes, flors, zones humides, nius..., si bé la majoria de les persones que
usen el portal són amants respectuosos amb la naturalesa, s'hi poden colar persones
amb altres finalitats: tràfic d'animals, colleccionisme no científic, cria en
captivitat per a la venda... Fins i tot fent-se passar per naturalistes innocents.
El sistema de Biodiversitat Virtual permet fer un apropament UTM a l'espècie, que
són 100 Km quadrats, si un investigador requereix informació més exacta pot
contactar amb el portal esmentat per a què se'ls posi en contacte.
Desconfia de la sollicitud de dades d'espècies rares o protegides per part de
persones que no expliquin i avalin el seu interès investigador amb detall.
Biodiversitat Virtual collabora amb desenes d'institucions i associacions de caire
científic. Són aquestes les que han de fer una explotació de les dades, procura no
revelar dades delicades de localitzacions a ningú que no estigui avalat i demostri un
projecte d'investigació científica, divulgació o conservació contrastat.
En aquest projecte hi ha tolerància 0 per a les persones que fan malbé el medi,
trafiquen amb animals, torturen animals, capturen animals per a finalitats no
científiques, colleccionistes d'animals no científics... Si observes algun
comportament en aquesta línia en algun usuari et pregam que ens ho comuniquis
per posar-nos hi en contacte i contrastar dades.
La no observança d'uns mínims ètics en l'apropament a les espècies pot suposar la
immediata expulsió del projecte. El nostre comportament en el medi i amb
respecte a les espècies que fotografiam està subjecte a legislació i pot tenir
implicacions legals quant a les espècies i espais protegits.
Per favor, per al bé del projecte i del vostre i sobretot per a la conservació i
protecció de la nostra rica biodiversitat, respecteu en tot moment la legislació
vigent de cada àrea i tracteu amb precaució les dades fora dels conductes de
collaboració amb entitats i institucions científiques.

