
•	3-standenschakelaar	
combinatie		van		lichtflitsen,	
roofdiergeluid	en	ultrasoon
geluid	is	het	meest	effectief

•	bewegingssensor
ingesteld		op		objecten		ter
grootte	van	een	reiger	of	kat
zodat		onschuldige		vogels
niet	worden	waargenomen

•	dag/nacht	indicator
schakelt	het	systeem	bij	duisternis	
uit	en	‘s	ochtends	weer	aan

•	variabel	bereik	van	180°	en	25	m
af	te	stemmen	op	uw	eigen	situatie

•	aluminium	staander		van	100	cm

Stop	de	visdieven!
De groeiende reigerpopulatie is een groot pro-
bleem voor vijverliefhebbers. Vissen vormen het 
hoofdvoedsel van de blauwe  reiger. Velda biedt 
uitkomst met diverse methodes om reigers uit 
de buurt van uw dierbare vissen te houden.

laat	uw	vijver	 leven

												www.velda.com

velda

Ongewenst
bezoek?
Bescherm uw vijvervissen  

Bescherming	in	elk	seizoen
In ons waterrijke landje is de blauwe reiger vaak een 
ongenode gast aan de vijverrand. Kleurige vissen in 
een heldere vijver zijn een gemakkelijke prooi voor 
deze viseter. Op zijn lange poten stapt hij voorzichtig 
door ondiep water of wacht doodstil op zijn prooi.
De vijvervis wordt verrast door de razendsnelle be-
weging van de lange snavel. Een volwassen reiger kan 
een vis van 30 cm doorslikken. De reiger zal terugke-
ren tot de vijver is leeggevist.

•	voorjaar
Zoals alle vogels hebben ook reigers nu jongen die 
gevoed moeten worden. Vooral in ondiepe vijvers 
waar vissen zich niet goed kunnen verschuilen, zijn 
reigers een bedreiging voor uw vissen.

•	zomer
De jonge reigers zijn uitgevlogen en moeten nu zelf 
voedsel zoeken. Vooral in de vroege ochtend en tegen 
de avond zijn ze actief. De jonge visjes lopen gevaar en 
hebben bescherming nodig.

•	 najaar
In het najaar is het voedselaanbod voor reigers beperkt 
en omdat uw vissen in koud water minder snel bewegen, 
zijn ze een gemakkelijke prooi voor de hongerige reiger.

Veilig	in	de	vijver       beschermd tegen reigers

Meer	informatie	of	inspiratie?	www.velda.com	

Ongevaarlijk	maar	effectief
De Pond Protector beschermt dierbare 
vijvervissen met schrikdraad tegen reigers 
en katten. Bij aanraking is er een schrik-
reactie waardoor ze snel wegvluchten.

Onzichtbaar	en	eenvoudig
De Heron Stop is een omheinig om reigers te 
verjagen. Door een draad om de vijver te span-
nen wordt de toegang tot de vissen versperd.
Het geluid van de belletjes schrikt de reiger af.

•	kunststof			staanders	
voor			het			aanbrengen
van	de	vijveromheining

•	80		meter		schrikdraad
om	40	m	vijverrand	met
2	draden	te	beschermen

•	 transformator
met	snoer	en	stekker
geeft			ongevaarlijke
elektrische	pulsen	aan
de	schrikdraad	om	de	vijver

•	2	x	5	m	elektriciteitsdraad
met	connectors	voor	het	aan-
sluiten	van	de	Pond	Protector

Lichtflitsen	en	roofdiergeluid
De bewegingssensor van de Pond Guard 
shuffle merkt reigers en katten op en geeft 
felle lichtflitsen en roofdiergeluiden. De 
geschrokken indringer zal direct vluchten.

•	kunststof			staanders	
voor			het			aanbrengen
van	de	vijveromheining

•	nylondraad
wordt	door	de	ogen	 van	
de	staanders	aangebracht

•	belletjes
het	rinkelende	geluid
schrikt		de		reigers		af


