
Kert- és parkvédelmi módok 
Hogyan védekezzünk a rongálók ellen? 

 
 

Jogi védelem – büntetés – hiányában műszaki megoldásokkal kell parkterületek 
védelméről gondoskodni. 

 
- A megközelítést is lehetetlenné teszi a megbonthatatlan, átmászhatatlan vaskerítés, 

amit drágasága miatt csak különösen fontos helyeken lehet megvalósítani. Ekkor 
viszont stílusában összhangban legyen az óvott tárggyal, s annak mintegy 
kiterjesztéseként, növelje az értékét. 

- A 60–80 cm magas kőfallal körülvett kiemelt terület elsősorban az átjárás ellen 
hasznos. 

- Nyírott sövény, szúrós cserjeféleségekből – borbolyák, tűztövis, kökény, narancseper, 
lepényfa - a legolcsóbb, legtermészetesebb, de védőhatását több év alatt éri el. 

- Botanikailag értékes cserjénél és fánál, ahol a növény megléte az elsődleges, és 
külalak szempontjából engedmény tehető, a növény szándékos elcsúfításával, 
félremetszéssel védekezhetünk. Ekkor értelmetlen ellopni, mert torz alakja miatt 
használhatatlan. Később, ha csúnyaságát kinőtte, már mérete biztosíték a 
megmaradására. 

- Ne ültessünk könnyen áttelepíthető palántákat – ageratum, begonia, paprikavirág stb.- 
és vágási célra jó, virágzó fajokat, örökzöldeket, pl. nemes rózsa, teltvirágú orgona, 
jezsámen stb. illetve tuját, hamisciprust és társaikat. 

- Karácsony előtt veszélyeztetett fenyőinket ideiglenes elcsúfítással óvhatjuk. A 
mésztejes, sáros leöntés ezeket díszítésre alkalmatlanná teszi. 

- Cserjéket és fákat nem tudnak tövestől elvinni, ha azok gyökere illetve földlabdája 
súlyozott. A szokásosnál mélyebbre ültetett növények gyökerére, földlabdájára két 
oldalról deszkákat (építkezésnél bontott anyagból!) teszünk, s ezt 20 cm vastag földdel 
takarjuk. A deszka legalább 1 méter hosszú legyen, de még biztosabb, ha két 
szomszédos növényt két-két deszkával kötünk össze. Így a pallókon olyan súlyú föld 
lesz, amitől a növényt kilátástalan tövestől kiemelni. A szorosan a tőhöz tett palló nem 
árt a növénynek, mert mire növekedésében akadályozná, elkorhad, hasznos fafölddé 
válik. 

- Üvegházi növényeket – leander, angyaltrombita, pálmák stb. – az előbbihez hasonlóan 
lehet kezelni, de edényestől süllyesztjük ki azokat. Ősszel a deszkanehezéket levéve 
fagymentes helyen teleltethetők. 

- Lopások zömében hét végi pihenőnapokon történnek. Célszerű szervezéssel az 
árasztásos öntözés péntekre időzíthető, és akkor a sárossá tett felszín akadályozza a 
növények megközelítését. 
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