2018:
Jubileumjaar Avifauna Groningen
Vereniging Avifauna Groningen is opgericht op 15 mei 1968 en bestaat in 2018 vijftig jaar. Verenigingsblad De
Grauwe Gors, het blad dat u op dit moment in handen hebt, wil in 2018 maar al te graag aandacht schenken aan
dit heuglijke feit. Hiervoor hebben we u nodig!

OPROEP
Vogelaarsdag Lauwersmeer
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Algemene informatie over onze vereniging:
Opgericht op 15 mei 1968 met aanvankelijk als belangrijkste doel te komen tot een publicatie over de vogels
in de provincie Groningen (een zogenaamde avifauna
van Groningen). Later werd dat bijgesteld naar: het bestuderen en beschermen van de in de vrije natuur in de
provincie Groningen voorkomende vogels.
Avifauna Groningen heeft geen winstoogmerk en werkt
geheel met vrijwilligers (er is geen beloningsbeleid).
De financiële middelen (het meeste geld komt van de
contributie) worden ingezet voor het organiseren van
lezingen, excursies en publicaties.
Er zijn verschillende werkgroepen actief: de Zwanenwerkgroep, de Wadvogelwerkgroep, de Kokmeeuwenwerkgroep, de Stadsvogelwerkgroep en de Ransuilwerkgroep.
In de loop der tijd is de vereniging uitgegroeid tot een
provinciale vereniging met meer dan driehonderd
leden.
Mensen die iets met vogels hebben zijn mensen van
divers pluimage. Waar de een genoeg heeft aan het genieten van de eigen tuinvogels, trekt de ander er regelmatig op uit, bijvoorbeeld naar het Lauwersmeer of De
Onlanden, op zoek naar bijzondere soorten. Waar de
een overwinterende ganzen telt, houdt de ander liever
de stand bij van broedvogels in een vast omlijnd gebied. Weer een ander doet het liefst onderzoek of voelt
zich geroepen tot het doen van beschermingswerk.
Het kan allemaal, hoe je het ook invult. Wie plezier beleeft aan vogels en iets met de provincie Groningen
heeft, hoort thuis bij Avifauna Groningen!

Om in het voorjaar van 2018 een mooi artikel te
kunnen plaatsen over het wel en wee van vijftig
jaar Avifauna Groningen, vragen wij u op zoek te
gaan naar een herinnering of herinneringen, naar
verhalen over mensen die een belangrijke rol binnen
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moment. Hoe verliepen de vergaderingen destijds,
wat waren belangrijke thema’s, wat waren de idealen
van toen, zijn er overwinningen behaald, waarom
werd u lid, herinnert u zich excursies, bepaalde vogels
of plekken die er nu misschien al niet meer zijn?
Graaf, spit en wroet eens goed in uw geheugen,
zoek en vind!
Schrijf het voor ons op. Scan de foto. Alles is welkom!
Stel niet uit en begin nu!
Stuur het ons: redactie@avifaunagroningen.nl
Deadline kopij: 15 november 2017
Vereniging Avifauna Groningen….
dé Groninger vereniging voor vogelaars!

Excursie Lauwersmeer
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