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Spotvogel:
Site

Ik weet het nog goed. Toen begin jaren tachtig

de computers kwamen was iedereen ervan

overtuigd: binnenkort zou thuis en op het

werk geen papier meer nodig zijn. Alle gege-

venskonden in de computer blijven en de

bossen hoefden niet meer gekapt te worden
-

leuk voor de dieren.

We weten nu hoe het echt is gelopen. Van elk

document maken we voor de zekerheid even

een printje, als we ergens heen moeten kun-

nen we niet meer zonder uitdraai van de rou-

te, elke e-mail moet toch ook maar even in het

tastbare archief en van alles wat we schrijven

kunnen we ongelimiteerde aantallen versies

maken. In elk huis staat eenprinter en het is

maar goed dat oud papier tegenwoordig weer

wordt ingezameld, anders konden we onze

schuur niet meer in van de dozen. Het kan

verkeren.
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Al snel kwam het internet achter de compu-

ters aan en ook hiermee zou alles helemaal

perfect gaan worden. Browsers maakten het

voor iedereen mogelijk een website te bezoe-

ken. Sites werden steeds interactiever en ein-

delijk konden we elkaar snel en accuraat voor-

zien van alle informatie die we nodig hadden.

Vogelwerkgroepen hebben tegenwoordiggeen

bestuur meer, maar hun websites staan er! En

wat is nouhandiger dan je waarnemingen

even snel doorgeven enwat is nou leuker dan

ze meteen op het scherm terug te zien? En

ook voor de fenologie van de vogeltrek (in

goedNederlands; wanneerkomen de vogels in

het voorjaar weer terug) is een rubriekje 'le

waarneming' op een website de uitvindingvan

de eeuw. Nooit eerder hebben we zo snel en zo

accuraat kennis kunnen nemenvanhet arri-

veren van de eerste trekvogels. Tenminste, dat

dachten we toen we die sites gingenbouwen.

Inmiddels is het duidelijk dat het kan verke-

ren.

Er blijkt een probleem te zijn: de vogels keren

elk jaar eerder terug. En nu zult u zeggen, dat

klopt ook, dat is de klimaatsverandering, maar

ik pleit hier toch voor enige terughoudend-

heid. Als de vervroeging van de fenologische

gegevens parallel zou lopen met de stijging

van de zeespiegel dan zat ik dit stukje allang

te tikken met eenpersluchtmasker op.

Op de website verschijnen met regelmaat eer-

ste waarnemingen die weken, en ik bedoel

echt WEKEN, vroeger zijn dan de daarvoor be-

kende eerste waarneming. Om heel duidelijk

te zijn: er is een uiterst vroege waarneming

bekend (te vinden op de site) enhet voorjaar

daarop blijkt dat record helemaal niet bijzon-

der te zijn geweest want de desbetreffende

soort wordt tot 21 dagen eerder gemeld. Ik

moet bekennen dat er momenten zijn dat ik

wel eens eenheel klein beetje twijfel aan

sommige meldingen want persoonlijk kan ik

niet om de vraag heen: hoe lang gaat dit door?

Het internet bestaat in de huidigevorm nog

niet veel langer dan een jaar of tien

en nu al komen de Gierzwaluwen

begin, en de Spotvogels midden

april.

Laten we ons met zijn allen realise-

ren dat we bezig zijn de rubriek 'le

waarneming' overbodig te maken,

want als we zo doorgaankomen

alle trekvogels over vijf jaar stan-

daard aan op
1 januari.

En dan is het spel over.
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