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Aandacht voor:

Avifauna Groningen

Deze staan op een hoog niveau, dat blijkt ook uit

het feit dat dikwijls aan in 'De Grauwe Gors’ ver-

schenen artikelen wordt gerefereerd. De vereni-

ging werkt bovendien met tal van organisaties
samen als het om vogelbescherming gaat. Avi-

fauna Groningen is een actieve organisatieen is

bovendien de steun van iedereen in Groningen

waard. Nadere informatie: Secretariaat Avifauna

Groningen, Wim Woudman, Vogelzangsteeg 13,
9479 TE Noordlaren, 05906 - 2430.

Pierre Maréchal.
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Avifauna Groningen is een vereniging voor vo-

gelstudie en vogelbescherming in de gelijknami-

ge provincie. De vereniging heeft onder haar le-

den, ruim 330, alle mogelijke typen vogelaars.
De ’consumenten’ zijn te verdelen in een belang-

rijke groep die zich tevreden stelt met het lezen

van het verenigingsorgaan ’De Grauwe Gors’ en

een groep die daarbij ook lezingen en excursies

bezoekt. De actieve groep is relatief kleiner. Zij

gaat regelmatig op pad. Dat kan zijn voor het ver-

richten van onderzoek of tellingen of voor het

waarnemen van bijzondere soorten. In 1993 be-

staat de organisatie 25 jaar. Jaren met veel acti-

viteiten. Er zijn maandelijks excursies en leden-

avonden. Er worden avifaunaweekends gehou-

den en er zijn diverse groepsactiviteiten zoals

tellingen in het kader van de bekende projecten

van Sovon. Broedvogelinventarisaties worden

gehouden en ook wadvogeltellingen,het akker-

vogelproject en tweewekelijkse tellingen van

stootvogels in het Dollardpoldergebied. Cursus-

sen zoals een vogelgeluidencursus worden ge-

organiseerd. De vereniging heeft verder de ’Vo-

gelbeschermer van het jaar’-prijs ingesteld. De-

ze prijs gaat naar personen die volgens een on-

afhankelijke jury daarvoor in aanmerkingkomen.

Na tien jaar noeste arbeid heeft de vereniging de

in 1983 verschenen bekende avifauna ’Vogels

van Groningen’ uitgegeven. Inmiddels wordt

hard gewerkt aan een nieuwe avifauna (Werk-

boek) dat in 1992 zal worden gepubliceerd. Het

verenigingsorgaan ’De Grauwe Gors’ verschijnt
vier maal per jaar en is inmiddels in zijn twintig-

ste jaargang. Hierin wordt niet alleen vereni-

gingsinformatie vermeld maar er worden ook lal

van artikelen in gepubliceerd.


