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parapetów okiennych, gzymsó$ itp. porYierzchni go|ębiom
produkowanych przef firmę INWEN.

Gołębie miejskie stanowią problem prawie we wszystkich miastach światai wiele miast w
rófirych kajach poświęca duże fundusze na regulację liczebności gołębi ofaf na odst.aszanie ich z
miejsc w których są niepożądane. Gołębie są znanym afynnikiem epidemiologicznym
odpowiedzialnym za zachorowania ludzi na różne choroby odzwierzęce np. wywoływane przez
takie mikoorganizmy jak ' Campyłlobacter g;p. Salmonella spp. i inne odpowiedzialni za chóroby
przewodu pokarmowego' grozną dla ludzi gruźlicę ptasią i gruźlice ptasiopodobne' omitozę i szereg
innych chorób odzwierzęcych. Głównym źródłem zakafenia jest kał golębi' Gołębie, a nvłaszń
ich gnia'zda są miejscem bytowania wielu organizmów w tym ektopasożytów, jak pchły, ptaszyńcę i
roztocz€ będące łódłem aiergenów dla ludzi- Często upierzenie gołębijest również aieryenne dla
ludzi.
odrębnym problemem jest kał gołębi pozostawiorty przez nie na pa.apetach okiennycĄ na
gzymsach budyntów, pomnikach. Szczególnie w miejscach preferowanych przez gołębie
zulieęzyszczenie może być znaczne
prowadzlć do uszkodzeń budynku. opis urzElzenia
wedfug
instrukcji
producenta:
,,BirdSystem,
,,IJtządzenie ma formę listwy wykonanej z
bezbarwnego tworz}'vr'a z umieszczonymi pionowo lub ukośniestalowymi szpilkami. ModuĘ mogą
być łączone w dowolńe dłrrgie szeregi i montowane na kazdej powierzchni',
odstraszacze analogiczne do produkowanych przez firmę ]NWEN są stosowane np' w Szwajcarii
włosfech. W Polsce urządzeńa produkowane przez tę firmę są juz stosowane na wielu
budyntach mieszkalnych i uż}tecznościpublicznej, itp' Są one bardzo sl.uteczne i zabemieczaia
chronione powierzchnie przez wiele lat' Wedfug moich własnych obs€rwacji na*et rniejska sroka
nie jest w stanie usiąśćną typow}m parapecie okiennym zabezpieczonym urządzeniami
,,BirdSystem".
Gołębie mają o wie|e lepszy wzrok niŹ ludzią widzą umieszczone nn parapetach, gzymsach
moduty
'' wyklucza to poranienie się ptaka przy próbie siadania' U gołębi k1órych
',Birdsystem
pióra piersi zetknęły Śię w warunkach eksperymentalnych z elementami
,,BirdSyitem', pióra te
poi'facały do włŃciwego stanu' Proponowany spośb odsaaszania jest ni€szkodliwy dla gołębi i
imych ptaków
uwdżaĄ j.e vrządzę a ,'Birdsystem'' fiImy INVEN spełniają przewidzian4 rolę zabezpieczając
chronione obieky przed gołębiami'
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