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Oproepen

Informatie gevraagd over

vogelsterfte ten gevolge van

doodvliegen tegen ruiten

Vrijwilligers gezocht voor bescherming

zeeschildpadden op Griekse stranden

De Griekse natuurbescherming (Sea Turtle Pro-

tection Society of Greece) doet een beroep op

Westeuropese vrijwilligers om te assisteren bij

de bescherming van de laatste legstranden van

de zeeschildpadden.
Door de sterkte toeristische druk worden de zee-

schildpadden en hun laatste legstranden in de

Middellandse Zee sterk bedreigd. De meeste

vrijwilligers worden ingezet op Zakynthos, maar

ook op de Pelopponesos, Kreta en Rhodos zijn

plaatsingsmogelijkheden.
Er lopen twee verschillende programma's (Turtle

Monitoring en Public Awareness) waarbij vrijwilli-

gers worden ingezet. Zij krijgen hiervoor van de

Griekse natuurbescherming gratis een speciale
cursus. Vrijwilligers kunnen assisteren bij het on-

derzoek aan de zeeschildpadden die het strand

opkomen om hun eieren te leggen. Tevens kun-

nen vrijwilligers assisteren in een voorlichtings-
programma op de stranden voor de toeristen.

Vrijwilligers zullen verblijven in kleine groepjesin

tenten met eenvoudige sanitaire voorzieningen

en kookfaciliteiten. Indien men in een hotel wil

verblijven, moeten die kosten zelf worden be-

taald. Tijdens het verblijf in Griekenland zal men

ook zelf de maaltijden moeten verzorgen. In ver-

houding met Nederland is het eten er niet duur.

De werkduur varieert van zes tot tien uur per

dag, afhankelijk van de lokatie, periode en situa-

tie. De vluchtprijs bedraagt tussen 1 600,- en

f 900,- afhankelijk van reisdatum en bestem-

ming.

De programma’s duren van midden mei tot mid-

den oktober. Vrijwilligers zijn het meest nodig in

de periode van 25 mei tot 30 juni en voor de

maanden september en oktober. Chauffeurs en

technisch geschoolde vrijwilligers zijn het hele

seizoen nodig. Belangstellenden dienen Engels
en/of Duits te spreken en ten minste drie weken

beschikbaar te zijn in de periode van medio mei

tot medio oktober.

Belangstellendenkunnen gratis een uitgebreide in-

formatiebrochure aanvragen bij Wolftrail 074 - 478 885,

fax 074 - 478 313.

Adres; Wolftrail, Roel Cosijn, postbus 800, 7550 AV

Hengelo O.

Het Vogeljaar veertig jaar

Wij ontvingen van vele bekenden en onbe-

kenden felicitaties bij ons veertigjarig
bestaan. Daarbij werden vaak bemoedigen-
de en lovende woorden geschreven en ge-

sproken.

Wij bedanken alle bekende en onbekende le-

zers voor hun hartelijke woorden. Bovendien

danken wij allen die de moeite hebben geno-

men een extra bijdrage over te maken op ons

gironummer 964 472 ten name van Het Vo-

geljaar, Hedel.
Secretariaat van de

Stichting Het Vogeljaar.

In Het Vogeljaar 39 (1): 26 berichtten wij over het

onderzoek van dr. D. Klem. Jr. inzake vogelaan-

varingen in de Verenigde Staten. Uit zijn onder-

zoek werd onder meer duidelijk dat alleen in de

VS jaarlijks ergens tussen de 98 miljoen tot 976

miljoen aanvaringen van vogels tegen raamwer-

ken plaatsvinden. Professor Klem wil zijn onder-

zoek met behulp van een aantal studenten voort-

zetten en uitbreiden. Zij zoeken informatie en

zouden graag op de hoogte worden gebracht
van uw ervaringen. Incidentele ervaringen zijn

eveneens welkom. Belangrijk is dat de opgave

onder meer bevat; om welke soort vogel gaat

het, eventueel mannetje/vrouwtje/jong, datum

van de aanvaring of een inschatting daarvan, de

lokatie, waartegen, de tijd van de dag, betrof het

een trekvogel/gast, wat was volgens u de oor-

zaak van de aanvaring, om wat voor een soort

bouwwerk gaat het. Het is belangrijk dat informa-

tie, van welke schaal dan ook, wordt uitgewis-
seld. Mogelijk helpt het in de toekomst bij het

verminderen van aanvaringsrisico’s.

Adres: Professor Dr. Daniël Klem Jr, Biology, Muh-

lenberg College, 2400 Chew Street, Allentown PA,

18104-5586, USA.


