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Developments in the Mushroom Mapping Project since 1980 are summarised and the latest input methods
described.

S

inds haar oprichting in 1980 heeft de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland (WPN)
veel ontwikkelingen doorgemaakt. Een daarvan is de digitalisering. Handgeschreven en
per post verstuurde formulieren, die door een extern bedrijf werden ‘verponst’, zijn allang
vervangen door een invoerprogramma dat thuis op de PC of laptop draait. De nieuwste versie
daarvan, dat evolueerde van ‘Frog’ naar ‘Spot’, draait ondertussen onder Windows XP en Vista en
maakt directe invoer in stafkaartjes mogelijk, zodat zelfs het opzoeken van coördinaten niet meer
nodig is. En eigenlijk vinden we dat al ouderwets. We kunnen immers al overal internetten via
onze mobieltjes, die voorzien zijn van fotocamera en GPS? Je vraagt je dus af waarom we onze
waarnemingen niet meteen in het veld versturen via een online invoerportaal.
De digitalisering heeft ook de communicatie enorm veranderd. Vroeger vergaderde de WPN
eens per jaar, waarvoor je, als je niet al te centraal woonde, een hele reis moest maken, terwijl
nu dankzij e-mail voorstellen en besluiten binnen minuten kunnen worden afgehandeld, op elk
gewenst tijdstip. Maar net als bij de jeugd vervlakt daarbij het intermenselijk contact en kijk je
tijdens een Nieuwjaarbijeenkomst of Floradag verbaasd naar een gezicht, waarvan je je afvraagt of
dat inderdaad bij die persoon hoort waarmee je de afgelopen week nog een intensieve mailwisseling hebt gevoerd… Toch laten we ons hierdoor niet afschrikken en dit jaar verscheen in februari de
eerste digitale nieuwsbrief die onder de leden van de werkgroep is verspreid. In deze nieuwsbrief
kunnen we onder andere het reilen en zeilen in de districten verslaan en nieuwe afspraken en
nieuwtjes onder de aandacht brengen, waarvan niet de minst belangrijke inderdaad de ontwikkeling
van het online invoerportaal ‘Telmee.nl’ is. Dat portaal heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo blijkt
het een hele toer om het systeem geschikt en veilig te maken voor de veelheid aan informatie die er
bij de verschillende organisaties die natuurwaarnemingen verwerken, wordt opgeslagen. Maar ook
de controle en validatie op juistheid van gegevens is een probleem. Nacontrole blijft noodzakelijk.
Door een flink aantal mensen binnen de NMV is de afgelopen maanden hard gewerkt om onze
soortenlijst door te spitten en voor alle soorten validatiecriteria vast te stellen, op grond waarvan
een computer waarnemingen kan selecteren, om zo het door mensen te valideren deel van de waarnemingen tot een handzaam deel te beperken. Inmiddels is Telmee geschikt om zo nu en dan een
losse waarneming in te voeren, maar voor langere lijsten blijft Spot nog even de beste optie. De
nieuwste versie (3.1.8) werkt bovendien een stuk plezieriger dan vroeger.
Het laatste nieuws is dat wij dit voorjaar enthousiast zijn ingegaan op een verzoek van de
BLWG om mee te werken aan een uitbreiding van hun online mossenatlas. Als de aangevraagde
subsidie wordt toegekend, zullen vanaf begin 2010 soortbeschrijvingen, foto’s en actuele verspreidingskaartjes van paddenstoelen thuis op de computer kunnen worden opgevraagd en bekeken.
Kijk nu alvast op http://www.blwg.nl/mosatlas/ voor een indruk.
Bent u geïnteresseerd in de WPN-nieuwsbrief? Kijk op http://www.paddestoelenkartering.nl/
Nieuwsbrief/. Voor vragen en informatie, ook over Spot 3.1.8: stuur een mail naar info@paddestoelenkartering.nl
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