
Sposoby odstraszania kreta 

Kret to zwierzę bardzo pospolite, które można spotkać na terenie całego 

kraju. Często uważany jest za szkodnika w uprawach ze względu na kopanie 

korytarzy i usypywanie kretowisk. Jego pożyteczna rola to zjadanie wielu 

larw szkodników glebowych uszkadzających korzenie roślin. Dzięki 

korytarzom gleba jest napowietrzona, a opady deszczu docierają do 

głębszych warstw gleby. 

Kret nie widzi, ale za to słyszy jak mało który przedstawiciel gatunku ze 

ssaków. Ma krępy i walcowaty pokrój ciała, które porośnięte jest czarnym, 

miłym futerkiem. Silnymi przednimi łapami drąży korytarze w ziemi 

poszukując pokarmu. Ssak ten drąży trzy rodzaje korytarzy: biegowe, 

łowne i mieszkaniowe. Głębokość korytarzy uzależniona jest od pory roku 

(zimą tunele są głębsze). Krety żywią się dżdżownicami, owadami, 

ślimakami, żabami i małymi gryzoniami. 

Człowiek nie lubi kretów, ponieważ podczas szukania pokarmu wypychają 

one na powierzchnię ziemię w postaci kretowisk niszcząc w ten sposób 

uprawy czy trawniki i psuje estetykę naszych ogrodów. 

Zaczynając walkę z tym gatunkiem musimy wziąć pod uwagę fakt, iż jest on 

pod ochroną. W pierwszej kolejności musimy starać się go wypłoszyć lub 

odstraszyć. Poniżej przedstawię kilka sposobów odstraszania kretów. 

Od kilku lat w sklepach ogrodniczych możemy zakupić urządzenia 

wibrujące i wydające dźwięki o częstotliwości stałej lub zmiennej, nie 

przeszkadzające człowiekowi, często dla niego niesłyszalne, a kretom 

trudno się do nich przyzwyczaić. Urządzenie to umieszczamy w korytarzu 

lub w kretowisku, a mechanizm wydający sygnały dźwiękowe skutecznie 

odstraszy nam krety. Podczas własnych obserwacji zauważyłem, że po 



dłuższym działaniu tego urządzenia kret przyzwyczaja się. Urządzenia te 

działają na baterie solarne, które ładują się energią słoneczną i baterie 

tradycyjne. 

Kolejną możliwością jest umieszczenie w pobliżu kretowiska druta, na 

który zakładamy pustą butelkę plastikową lub puszkę aluminiową. Podczas 

wiatru taka pułapka wydaję dźwięki, które odstraszają nam intruza. Od 

czasu do czasu przenosimy je w inne miejsca, gdyż krety mogą się do nich 

przyzwyczaić. 

Pod trawnikiem na głębokości ok. 10 cm możemy ułożyć specjalną siatkę 

przeciw kretom, którą przysypujemy ziemią i obsiewamy trawą. Siatka 

uniemożliwi przemieszczanie się kreta. 

Naturalną metodą do odstraszania kretów jest sporządzanie wywarów  

i wlewanie ich do korytarzy. Kret nie lubi zapachów aksamitki, czosnku, 

bazylii oraz czarnego bzu, dlatego można sadzić te rośliny pomiędzy 

naszymi uprawami. Możemy też umieścić w krecich korytarzach roztarty 

czosnek lub wyciąg z czarnego bzu, a wspaniały węch kreta nie pozwoli mu 

długo wytrzymać w tym miejscu. 

Jeśli to nie pomaga możemy zastosować pułapki na kreta, tzw. kreciołapki. 

Mają one wydłużony kształt, wejście po obu stronach i zapadki, które 

skutecznie blokują wydostanie się zwierzęcia. Taką pułapkę umieszczamy 

w korytarzach i po złapaniu najlepiej wywozimy zwierzątko z uprawy lub 

ogrodu nie zabijając go. 
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