
Laser Guard

De ultieme
reigerverjager
De bewegingssensor van de Velda Laser Guard 
detecteert aankomende reigers en geeft direct 
felle lichtflitsen, groene laserstralen en optioneel 
ook afschrikkende geluiden. Nog voordat de rei-
ger landt aan de vijverrand, zal hij geschrokken 
wegvluchten en zijn de vissen veilig in de vijver.

Ongewenst
bezoek?
Bescherm uw 
vijvervissen tegen  
reigers en katten

laat uw vijver leven

            www.velda.com

velda
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Meer informatie of inspiratie?  www.velda.com 

In ons waterrijke landje is de reiger vaak een ongewenste gast aan 
de vijverrand. Vijvervissen worden verrast door de razendsnelle be-
weging van zijn lange snavel en in één keer doorgeslikt. Kleurige 
vissen in een heldere vijver zijn een gemakkelijke prooi voor 
reigers. Daarom hebben ze bescherming nodig in alle jaargetijden. 

In het voorjaar zijn reigers op zoek naar voedsel voor hun jongen. 
‘s Zomers als de jonge reigers zijn uitgevlogen, staan ze zelf te 
vissen aan de waterkant. In het najaar is het voedselaanbod voor 
reigers beperkt en zijn de vijvervissen een gemakkelijke prooi. Vissen 
vormen het hoofdvoedsel van de reiger, maar zijn lange snavel kan 
ook grote exemplaren levensgevaarlijk verwonden. Na een succes-
volle poging zal de reiger terugkeren tot de vijver is leeggevist.

Zijn de vissen 
veilig in de vijver?

Felle lichtflitsen met 
variabele frequentie 
De bewegingssensor van de Laser 
Guard merkt de reiger op en geeft 
direct felle lichtflitsen. Dit maakt de 
omgeving onaangenaam onrustig.

Groene laserstralen 
verjagen de reiger
Reigers kunnen groen licht goed 
waarnemen en zien de bewegende 
laserstralen als gevaarlijke objecten. 

Afschrikkende geluiden
Het geluid van een soortgenoot in 
nood, blaffende honden en de angst-
aanjagende kreet van een dodelijke 
gifkikker schrikt reigers voorgoed af.

Lichtflitsen en laserstralen veroorzaken al zoveel onrust bij de 
vijver dat desgewenst het geluid kan worden uitgeschakeld. 
Omdat reigers snel wennen aan afschrikmethodes is er variatie in 
het programma. Ook andere dieren worden verjaagd (zoals katten). 
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