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M ég tegnap délután is töme-
gesen sodródtak az elpusz-
tult halak a Nagy-Kükül-

lőn, pedig a folyószennyezés még 
hétfőn délután történt. A Nagy-Kü-
küllő Vadász és Sporthorgász Egye-
sület hétfőn késő délután kapott 
bejelentést a halpusztulásról, de a 
sötétség beállta miatt kedden déle-
lőtt terepszemléztek. Az épülő desá-
gi híd és a fenyédi híd között mind-
össze két élő halat találtak a folyó 
alsó szakaszán, de láthatóan azok is 
a végüket járták – számolt be a ta-
pasztaltakról Szabó András, a sport-
horgász egyesület tagja. Az említett 
szakaszon 10–15 halfajta él, köztük 
legalább hat fokozottan védett. Ezek 
közül a sebes pisztráng a legkevésbé 
védett, a többi, ritkának számító fajt 
– a botos kölöntét, a Petényi-már-
nát, a kárpáti ingolát, a pénzes pért, 
a vágó csíkot és a fenékjáró küllőt 
– még tenyésztésből sem lehet visz-
szatelepíteni, merthogy ezeket nem 
is tenyésztik – vázolta a helyzet 
súlyosságát. A víz arasznyinál is 
nagyobb élettelen példányokat visz 

lefelé, legalább öt évbe telik, amíg 
természetes körülmények között ek-
korára nőnek. Felmérhetetlen a kár 
értéke – mondja a horgászegyesület 
képviselője.

Megfulladtak a halak

Abban biztosak, hogy nem mérge-
zés történt, feltételezésük szerint a 
Deságra vezető híd újjáépítésének 
helyszínén cement került a folyó-
ba, attól fulladtak meg a halak. A 
munkálatokat leállították, ottjár-
tunkkor, tegnap délután már senki 
nem dolgozott a helyszínen, de az 
jól látható volt, hogy mindkét ol-
dalról betont öntöttek a mederben a 
kavicságyból kialakított medencék-
be. Ezekben nincs vízzáró fólia, így 
könnyen átszivároghatott a folyóba 
a cement, de akár át is folyhatott na-
gyobb vízállásnál.

Értesítették a hatóságokat

A horgászegyesület képviselői teg-
nap a hatóságokat is értesítették a 
halpusztulásról. Miután a helyi ki-
rendeltségen nem jártak sikerrel, 
a vízügy sürgősségi hívószámán 
bejelentették a szennyezést, illetve 

értesítették a megyei környezetőr-
séget is – tudtuk meg Mărmurea-
nu-Bíró Leonardtól, a Nagy-Küküllő 
Vadász és Sporthorgász Egyesület 

igazgatójától. A vízmintát már a te-
rületi vízügyi hatóság munkatársai 
vették a folyóból, ami az igazgató 
szerint nagyon lényeges, hiszen így 
nemcsak a laborvizsgálat, hanem 
már a mintavétel is hivatalos. A hal-
tetemekből viszont egyik hatóság 
képviselői sem akartak begyűjte-
ni néhány darabot a laboratóriu-
mi vizsgálatokhoz, mondván, az 
az állat-egészségügyi igazgatóság 
hatáskörébe tartozik, így a horgá-
szegyesület tagjai szedtek össze pár 
darabot, és azokat az egyesület vizs-
gáltatja be Brassóban – számolt be 
Mărmureanu-Bíró Leonard. Az igaz-
gató szerencsésnek nevezte, hogy az 
egyesület felkérésére éppen két-há-

rom hónapja készített felmérést a fo-
lyó élővilágáról egy halbiológus, így 
lesz összehasonlítási alapjuk a kár 
pontos felméréséhez és az esetleges 
kártérítés értékének megállapításá-
hoz – most ismét megbízást adnak 
az ichtiológusnak egy hasonló fel-
mérésre.

A Hargita Megyei Környezetőr-
ség vezetője, Balla Izabella tegnap 
délutáni megkeresésünkre megerő-
sítette, hogy halpusztulás történt 
a Nagy-Küküllőn, de mint mondta, 
írásos jelentés még nem készült az 
esetről, ezért későbbre ígért tájékoz-
tatást. Azt is elmondta viszont, hogy 
elsősorban a vízügy az illetékes ha-
tóság ebben az ügyben, ugyanis a 
szennyezés a folyóban történt.

Legalább 10–15 féle halfaj él 
a szennyezés által érintett 
folyószakaszon
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Felmérhetetlen a kár
Egyelőre csak feltételezések vannak a tömeges halpusztulás okáról
• Mintegy tíz kilométer hosszan tömegesen pusztul-
tak ki a halak – köztük legalább hat fokozottan védett 
fajta – a Nagy-Küküllő Deság és Fenyéd közötti sza-
kaszán. A környezetőrség és a vízügyi igazgatóság 
kivizsgálást indított, a horgászok feltételezése szerint 
egy hídépítés helyszínén történt a gyilkos folyószeny-
nyezés.

A horgászok feltételezése szerint 
a desági híd építésének 
helyszínén történhetett 
folyószennyezés
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