
     SCARECROW BIO-ACOUSTIC SYSTEMS 
ΒΙΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ  

        

 

Το SCARECROW BIO-ACOUSTIC  είναι βιο-ακουστικό, ολοκληρωμένο, σύστημα 

εκδίωξης / απώθησης πουλιών που χρησιμοποιεί τις φυσικές φωνές των ίδιων των 

προς απώθηση πουλιών όταν βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.  

 

        
 

Το SCARECROW   είναι πολύ αποτελεσματικό στη διασκόρπιση των πουλιών, χωρίς 

να βλάπτει ή να δημιουργεί προβλήματα στα πουλιά και το περιβάλλον.   

  

 

          
 

Το SCARECROW  είναι κατάλληλο για χρήση σε οπωρώνες, αμπελώνες, γεωργικές 

εγκαταστάσεις, μονάδες εκτροφής ζώων, ιχθυοτροφεία, λιμάνια, αεροδρόμια, πάρκα, 

και άλλες υπαίθριες αστικές περιοχές κ.λ.π. 

 

        
 

 Σε όλα τα συστήματα υπάρχουν εγκατεστημένες, επιλεγμένες φωνές (distress calls)   

των παρακάτω πτηνών: περιστεριών, γλάρων, ψαρονιών, καρακάξας, κορακοειδών, 

καλιμάνας, ενώ υπάρχει δυνατότητα, αλλαγής ή προσθήκης και άλλων φωνών όπως 

σπουργιτιών, κοτσυφιών, κ.λ.π. αναλόγως των αναγκών.  

 

Το σύστημα SCARECROW BIO-ACOUSTIC  περιλαμβάνει την παρακάτω σειρά 

συσκευών:  



SCARECROW 180o & 360o:  Πλήρως αυτοματοποιημένο στην λειτουργία του με 

εκπομπές σε τυχαία χρονικά διαστήματα, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 

χωρίς ανθρώπινη επέμβαση και καλύπτει γωνία από 180ο έως 3600. Λειτουργεί και με 

ηλιακή ενέργεια. Κατάλληλο για ηλιακά πάρκα, οπωρώνες, αμπελώνες, γεωργικές 

εγκαταστάσεις, ιχθυοτροφεία, λιμάνια, αεροδρόμια, πάρκα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 

εκκλησίες, εμπορικά κέντρα, και άλλες υπαίθριες αστικές περιοχές κ.λ.π. 

           
SCARECROW PATROLS TWO:  

Ευέλικτο, φορητό, εύκολα μεταφερόμενο και πολύ αποτελεσματικό σύστημα για 

μικρούς χώρους. 

 

      
SCARECROW B.I.R.D. (Bird Instinctive Reactive Dispersal):  

 

Σύστημα για μόνιμη εγκατάσταση σε μεσαίου μεγέθους χώρους 

όπως αποθήκες, υπόστεγα, πάρκα, εξωτερικοί χώροι 

εστιατορίων, εμπορικών κέντρων, βιομηχανίες τροφίμων, κ.λ.π 

 

 

SCARECROW MARINA: Σύστημα για μόνιμη εγκατάσταση σε μεγάλου μεγέθους 

 χώρους και όπου τα πουλιά αποτελούν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατάλληλο για 

μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, αγροκτήματα, λιμενικές 

εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π. 

 

 

SCARECROW DEFENDER:  

Σύστημα για χρήση επάνω σε πλοία (yachts κ.λ.π). Αποτελείται από 

μία συσκευή μεγαφώνου που εκπέμπει σε δύο κατευθύνσεις και είναι 

πλήρως υδατοστεγής . Λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα 

SCARECROW ONE-SHOT. 

 

SCARECROW PREMIER 1500: Ειδικό σύστημα για χρήση σε αεροδρόμια. 

Εγκαθίσταται επάνω σε αυτοκίνητο και συνδυάζεται με τα 

λογισμικά προγράμματα ISIS και ULTIMA για πλήρη 

καταγραφή και παρακολούθηση του είδους, του πληθυσμού 

και του χρόνου εμφάνισης των πτηνών. 
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