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Deze doelen worden ondersteund door activi-

teiten op het gebied van voorlichting (lezingen,

tentoonstellingen, symposia, etcetera,) het ge-

ven van speciale voorlichting aan instanties en

ondernemingen die actief zijn in de bouwwe-

reld, het stimuleren van onderzoek en publi-

caties daarover, en niet in het minst door het

ondernemen van juridische acties indien nodig.

Een onderdeel van deze strategie is het infor-

matieblad Apus. Dit zal twee keer per jaar

verschijnen en publiceren over alles wat Gier-

zwaluwen aangaat: nieuws, onderzoek, bescher-

mingsactiviteiten, etcetera.

Het eerste nummer biedt een scala aan gier-

zwaluwgebonden stukken en stukjes. Allereerst

natuurlijk een statement over de totstandko-

ming en doelstellingen van de Stichting, en

twee stukjes over de naam van de vogel, één

over de wetenschappelijke naam Apus apus, en

één over volksnamen: totnutoe hebben ze er

zeventien in de literatuur weten te vinden (wie

nog meer weet, mag contact opnemen). Verder

berichten over beschermingsmaatregelen en

nestkasten, oproepen, binnen- en buitenlandse

nieuwtjes, oproepen, en berichten over publi-

caties over Gierzwaluwen.

Ook worden deregionale Gierzwaluwcoördina-

toren vermeld, voor zover die er zijn; Noord-

Nederland is nog niet bezet wat dit betreft.

Wie geïnteresseerd is in dit werk kan contact

opnemen met het secretariaat van de stichting,

mevrouw M. Moumans-Leinders, 01650-35810.

Men kan zich abonneren op Apus door overma-

king van ƒ 15,- op gironummer 333425 t.n.v.

de Stichting Gierzwaluwenwerkgroep - Neder-

land te Weesp o.v.v. Abonnement Apus.
Bernadette Ballen

In december 1993 werd de Stichting Gierzwa-

luwenwerkgroep - Nederland opgericht onder

voorzitterschap van Jaap Taapken.

Deze stichting trekt zich het bestaan van de

Gierzwaluw in Nederland aan en heeft zich ten

doel gesteld “de kennis over de Gierzwaluwen

en de gierzwaluwbescherming te bundelen, te

vergroten en uit te dragen en voorts al hetgeen

daartoe behoort, daarmee verband houdt en

daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruim-

ste zin”, overigens in samenwerking met en

met steun van Vogelbescherming Nederland.


