
De avonden beginnen om 19.30 uur en eindi-

gen om uiterlijk 22.00 uur. Per avond worden

start en afsluiting verzorgd door de cursuslei-

ding.Het resterend deel van de avond wordt

voor een groot deel verzorgd door gastspre-

kers: specialisten op betreffende onderwerp.

Als cursusboek fungeert een handleiding, die

door Avifauna en IVN gezamenlijk is opge-

steld, Bij de start van de cursus krijgt iedere

cursist een kopie van dit boek en een cd met

vogelgeluiden (door de cursusleiding samen-

gesteld).

34

Vogelen voor gevorderden

Op een zevental avonden wordt ingezoomdop

een Nederlands biotoop met de daar bijhoren-

de vogels. Bijna elke theorie-avond wordt ge-

volgd door een excursie. De excursies zullen

allemaal in of in de directe omgeving van de

provincie Groningen plaatsvinden. Aan de ze-

ven avonden over verschillende biotopen is

een excursie naarbetreffende biotoop gekop-

peld.

Er is plaats voor 25 deelnemers. Van cursisten

wordt verwacht dat ze bij het IVN ofelders al

een vogelcursus voorbeginners gevolgd heb-

ben dan wel een zekere basiskennis op het ge-

bied van vogels bezitten.

Opgave voor de cursus (en het inwinnen van

verder informatie) kan vanaf 19.00 uur op 1

augustus 2005, De kosten voor de cursus be-

dragen ongeveer 100 euro, waarbij

Avifaunaleden en IVN-leden/donateurs korting

zullen krijgen.

Uiterlijke opgavedatum is 15 september 2005

maar er bestaat een grotekans dat de cursus

dan al volgeboekt is!

Opgeven bij Lieuwe van Welie (050-542.69.58)

of Rob Lindeboom (050-542.51.63).

Op donderdagavond29 september 2005 start

de vogelcursus voor gevorderden, georgani-

seerd door Avifauna Groningen en de vogel-

werkgroep van het IVN Groningen/Haren. De

cursus duurt een klein jaar enbestaat uit

twaalf theorie-avonden en elf excursie-och-

tenden. De theorie-avonden vinden om de drie

weken op donderdagplaats en de excursie-

ochtenden op de zaterdag volgend op een the-

orie-avond. De locatie van de theorie-avonden

is op dit moment nog niet bekend maar zal in

de volgende Groeningen/GrauweGors en/of op

de websites van het IVN (www.ivn-groningen-

haren.nl) en Avifauna (www.avifaunagronin-

gen.nl) bekend gemaaktworden.

Op de theorie-avonden komen in ieder geval

aan de orde: de bouw en de evolutie van de

vogel, vogeltrek, vogelgedrag, biotopen, de

aanpassingen daaraan envogelinventarisatie.

De

Grauwe
Gors
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