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Paukščių keliamos problemos
Sprendimo būdai

Šie iš pirmo žvilgsnio nepavojingi gyvūnai 
gali pridaryti gana daug žalos. Jau nekalbant 
apie tai, kad paukščiai yra vieni iš lengviausiai 

pernešančių ligas ir parazitus gyvūnų, jie taip pat 
teršia aplinką, naikina kraštovaizdį bei kenkia 
pastatams. 

Paukščių daroma žala brangiai 
ventiliavimo sistemai
Tinklas

Teršiamos palangės, 
reklaminės iškabos
Bird Free tabletės

Plokščias stogas - puiki 
vieta paukščių kolonijai
Tinklas

Stogo kraštas - puiki vieta 
paukščių tupėjimui
Elektro šoko juostelė

Balkonas - puiki vieta 
paukščių tupėjimui
Sakalas

Stogų atbrailos puiki vieta 
paukščių lizdams
Tinklas

Užkišami lietvamzdžiai 
paukščių suneštais 
teršalais
Stogo spygliai

Paukščių keliama tarša 
gadinanti estetinį pastato 
vaizdą
Garsinė sistema
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Tinklas: tai saugus, ekologiškas ir humaniškas laukinių paukščių atbaidymo būdas. Skirtas maksima-
liai apsaugoti norimas teritorijas, pastatus, paminklus ir kitus objektus nuo laukinių paukščių daromos 
žalos. Tinklo montavimo elementai yra pagaminti iš nerūdijančio plieno, savo darbams suteikiame 2 metų 
garantiją, tinklui gamintojas suteikia 5 metų garantiją. Apsaugos sistema naudojant tinklą yra efektyvi 
nuo daugelio laukinių paukščių tokių kaip, balandžiai, kregždės, žvirbliai, kirai ir kt. 
Specifikacijos: tinklo akis - 19 mm, 28mm, 50mm, 75mm.
Paukščių rūšims: žvirbliams, kregždėms, balandžiams, kirams.
Tinklo spalva: akmens (šviesiai ruda), juoda, permatoma.

Spygliai: tai saugus, ekologiškas ir humaniškas būdas skirtas eliminuoti paukščių tupimo, perėjimo vi-
etas tokiose vietose kaip-stogų atbrailos, palangės, turėklai, pastatų dekoratyviniai elementai, lietaus 
vandens latakai ir pan. Mes siūlome nerūdijančio plieno arba ultravioletiniams spinduliams atsparius iš 
polikarbonato pagamintus spyglius, kuriuos montuojame ant įvairių paviršių. Iš polikarbonato pagaminti 
spygliai yra lankstus, tai suteikia galimybę juos montuoti ant lenktų paviršių tokių kaip paminklai, ženklai 
ar įvairios stogų atbrailų.
Specifikacijos: pagamintas iš ultravioletiniams spinduliams atsparaus polikarbonato. Apsaugo iki 265 
mm plotą
Pagrindo plotas: 45 mm
Atstumas tarp spyglių: 21 mm
Aukštis: 139 mm
Paukščių rūšis: balandžiai, žvirbliai.

Elekto šoko juostelė: tai permatoma lipni 4,5 cm pločio juosta kuri gali būti naudojama nepriklausomai 
nuo oro sąlygų. Jos viduje yra įmontuota plona permatoma aliuminio juostelė. Juostą lengvai montuo-
jama kadangi ji yra labai lanksti, prijungiama prie maitinimo šaltinio įprastu būdu, tad tam nereikia jokių 
papildomų įrenginių. Elektro šoko juostą UAB “PELIAS” specialistai montuoja, kai norimo apsaugoti pe-
rimetro ilgis nėra mažesnis kaip 15 metrų. Motavimui tinka visų paviršių dangos įskaitant: plieną, stiklą, 
betoną, skardą, medį, marmurą ir kt.
Šios elektro šoko juostos privalaumai yra jos ilgaamžiškumas, universalaumas, kadangi tinka visų rūšių 
laukinių paukščių atbaidymui, sistemos efektyvumas nepriklauso nuo oro sąlygų, suteikiama 5 metų ga-
rantija ir priežiūra.
Specifikacijos: ilgis -16 metrų rulone.
Plotis: 3,8 cm
Storis: 1,5 mm
Spalva: permatomai skaidri, atsparus ultravioletiniams spinduliams, bei oro salygoms.
Paukščių rūšims: visos

Tabletes: Bird Free – sukurtas Pietų Korėjos mokslininkų,  patentuotas paukščių atbaidymo  preparatas 
kurio sudėtyje natūralios medžiagos yra nekenksmingos  aplinkai ir gyvūnams.
Bird Free –negaudo,  nežaloja paukščių o prieverčia juos apleisti pamėgtas tupėjimo vietas.
Veikimo principas – paukščiai matydami induose ultravioletinę šviesą asocijuoja tai su ugnimi, vizualų 
atgrasymą sustiprina preparato gamyboje naudojami pasirinkti maisto ingredientai.
Bird Free atgrasomasis poveikis yra veiksmingas nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų dviejus  ir daugiau 
metų. 
Visiškai veiksmingas visų rūšių paukščių atbaidymui.
Bird Free – instaliavimas ir naudojamu indų kiekis vienam bėginiam metrui priklauso nuo paukščių rūšies 
bei jų įpročių, vidutiniškai  kas 15-25 cm. atstumu.
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Tepama lipni pasta: tai laukinių paukščių, biologinė atbaidymo priemonė, tepama paukščių būriavimosi 
vietose.
Tūris: 400 ml
Veikimo princimas: sukeliamas diskomfortas paukščių tupėjimo vietose.
Pakuotės užtenka iki 50 m perimetro.

Garsinė sistema: vykdoma nustačius paukščių rūšį ir įvertinus objekto paskirtį. Tai priemonės, kurios 
neleidžia paukščių būriams ramiai sukti lizdus ir didinti savo populiacijos skaičių nepageidaujamoje 
teritorijoje. Tai technologija, kuri skleidžia garsinį signalą su paukščiams keliamais pavojaus garsais. 
Sistema veikia tik dienos metu, ją reguliuoja dienos/nakties sensorius, garso stiprumą, veikimo spindulį 
nustato UAB „PELIAS“ specialistai sistemos montavimo vietoje.
Modelis: Super Bird X-Peller Pro + 4 garsiakalbiai
Maitinimas: 220V-240V
Veikimo plotas: iki 1000 kv.m.
Paukščių rūšims: visi dideli paukščiai
Sistemos efektyvumas priklauso nuo teisingai pasirinkto skleidžiamo pavojaus signalo konkrečiam 
paukščiui atbaidyti. Nėra vienos garsinės sistemos kuri tiktu visiems paukščiams.

Sakalas: plėšrūno imitavimas, prevencinė priemonė susijusi su paukščių keliamu pavojumi. 

Veidrodžių sistema Eagle Eye: prevencinė priemonė susijusi su paukščių keliamu pavojumi. Aplinkai 
draugiška sistema.

Siekiant kuo efektyviau spręsti laukinių paukščių keliamas problemas mes pateikia-
ma efektyviausius ir novatoriškiausius techninius sprendimo būdus pagal kiekvieno 
kliento pageidavimus bei poreikus.

Indormacija pasiteiravimui:
El. paštas: info@pelias.lt
Tel. (8 37)  410 200


