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Big Day ? Bad Day !

Wim Woudman

Mst een auto zijn de vier vogelkenners ruim

een etmaal de provincie Groningen doorge-

sneld op jacht naar een door henzelf eerder

geleverde prestatie ; het verzamelen van

een zo lang mogelijke lijst met namen van

vogelsoorten, waargenomen binnen een etmaal.

Zoals in de Gezinsbode van 18 mei jl. stond

te lezen, werden het er 137, en werden daar-

voor zo'n 500 km afgelegd. "Big day" noemen

ze dat. Voor de vogels lijkt het me meer een

"Black day". Want wie of wat is met deze

sport gebaat?
Niet de met een recorder of andere tech-

nieken uit hun doen gebrachte vogels.

Niet de Putter uit het parkje hier in de

buurt : vier slaande portieren, tweemal

binnen pakweg een minuut, opgewonden steimen

van de natuurliefhebbers en een dot uitlaat-

gassen toe.

Niet het milieu, want zo'n "Big day" is

zeker geen bijdrage aan de strijd tegen de

verzuring en de luchtvervuiling. Integen-

deel : "Je levert zo'n dag een zware

strijd met de natuur. Het gaat in hoog

tenpo auto in, auto uit", aldus de Gezins-

bode.

Naar mijn idee appeleert het gebeuren
slechts aan de wijd verbreide hang naar

topprestaties en records en zet het

anderen aan tot navolging. Reeds vele

persberichten hebben de nieuwe sport be-

kendgemaakt. Ettelijke, vooral de minder

algemene, vogelsoorten zullen tot in de

verste uithoeken van de provincie, c.q. het

land, vervolgd worden door deze nieuwe

natuurvorsers, op hun spoor gebracht door

middel van een net van tipgevers en

telefoonlijnen, een niet onbekende werkwijze

bij een vereniging als de "Dutch Bieding

Association", ook een produkt van de zucht

naar steeds méér en steeds mooier.

Het wachtwoord "Big Day" past
uitstekend in die traditie.

Zelfbevrediging ook.

Natuurlijk komt dit soort verschijn-

selen voort uit onze westerse cul-

tuur. Die is immers gebaseerd op

snelheid en conpetitie, en gericht

op consunptie en prestatie. Juist

in de natuur, in het rustig en ont-

spannen waarnemen en observeren

van de vele levensvormen en hun

onderlinge samenhang kan men een

soort tegenwicht vinden voor deze

maatschappij. Helaas is ook daar al

genoeg verstoring door snelwegen,

spoorlijnen, straal- en andere jagers

Waar moeten we het langzamerhand
zoeken als daar nu ook nog een snel

groeiend leger geautomobiliseerde

vogelrecordjagers aan wordt toege-

voegd? Maar inmiddels schijnt de

eerste interland reeds te hebben

plaatsgevonden
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Hoe is het mogelijk dat vier mensen, die

zich hebben bekwaamd in het herkennen van de

in het wild levende vogels en zich willen

inzetten voor het behoud ervan, zijn be-

zweken voor jagerspraktijken?

Om het wild te verschalken, verontrusten zij

de dieren net motorgeraas, driftig geloop,

verstoren ze het nachtleven net een

cassetterecorder en brengen ze lood in het

milieu via een uitlaat.


