Bescherm onze gierzwaluwen
nze ultieme zomervogel, de Gierzwaluw eet, paart en slaapt
tijdens het vliegen en komt alleen op de grond om te nestelen.
Gierzwaluwen brengen met hun acrobatische vluchten opwinding
in onze zomers.
Bovendien hapt elke vogel duizenden voor de mens lastige insecten uit
de lucht. Ze broeden in gebouwen, onder daken en dakgoten, in kieren
en spleten. Ze veroorzaken geen schade en overlast. In nieuwbouw
geven ingebouwde neststenen aanzien aan gebouwen
en de omgeving.
Maar de aantallen lopen sterk
terug. In ons land komt dit
o.a. door de drang en dwang
tot renovatie en sloop van
huizen, zelf complete wijken
verdwijnen. Onder de meeste
vervangen daken kunnen
geen gierzwaluwen meer
terecht. Ook factoren in
Afrika, waar ze 9 maanden
van het jaar verblijven, spelen
een rol. Echter, door Gierzwaluwen een plaats te
geven in onze huizen, kerken,
kantoorgebouwen en
fabrieken, kunnen we ze een
toekomst bieden.
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Gierzwaluwen zijn gemakkelijk en goedkoop te beschermen en
nestplaatsen zijn vaak niet moeilijk aan te brengen. Oude nesten
moeten behouden blijven en teruggeplaatst worden.
Het is toch geweldig om Gierzwaluwen in of aan huis te hebben!
Volgens oosterse denkwijzen brengen zwaluwen geluk.
Met zijn allen dragen we verantwoordelijkheid voor de natuur en de
Gierzwaluw is daarin een soort die onze hulp hard nodig heeft.
Vraag een aannemer, architect of ontwikkelaar om mee te denken.
Er zijn voorbeelden genoeg op onze website. Ook de lokale autoriteiten
kunnen helpen. Volgens de wet zou dat zelfs moeten.
Ga naar www.gierzwaluwbescherming.nl voor meer informatie.
Waar worden nestkasten of neststenen aangebracht:
• Op een vlakke muur alleen op het noorden of
noordoosten
• In de schaduw onder overstek of dakgoot is mogelijk voor
alle windrichtingen
• Niet in de zon en beschermd tegen weersinvloeden
• Hoger dan 5 meter voor vrije uitvliegroute
• Niet voor bomen, struiken of andere obstakels
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