
Pusztulnak az állatok a csatornákban 

Szentes - Idén áprilisban foglalkoztunk azzal a problémával, hogy Szentes 
határában a mőanyaggal borított öntözıcsatornába tömegével fulladnak bele a 
vadállatok. Az, hogy a víz elszivárgását így akadályozzák meg, jogszerő, ám 
állatokra és emberekre egyaránt veszélyes. 

A csúszós felületen szinte lehetetlen 
megkapaszkodni, és a fagypont alatti hımérsékletben 
még akár kétarasznyi vízben is hamar kihőlnek az 
élılények. Olvasónk a napokban arra hívta fel a 
figyelmünket, hogy a Dónát településrészen lévı 
öntözıcsatornánál a tavalyihoz hasonló helyzetet 
tapasztalt. Elmondása szerint a közelmúltban külföldi 
vadászok jártak a területen, akik a vízbe fagyott ızek 
és nyulak tetemeit vették videóra.  
 
A jelenség valóban létezik, de a gazdálkodók keresik 
a megoldást, magyarázta Kovács György, az Új 
Barázda Vadásztársaság vezetıje.  
 
– A csatornák sok helyen utakat kereszteznek – tudtuk meg Kovács Györgytıl. – A 
bekerítés ezért nem volna egyszerően kivitelezhetı, de a hozzáférést, illetve a 
vízvételt sem lehet megakadályozni. Ahol lehet, átjárókat és úgynevezett 
menekülırácsokat helyeznek el a gazdák. Ez utóbbi egy létrához hasonló, fából 
készült eszköz, amelyet bizonyos távolságokon a csatorna falára erısítenek. Az 
állatok ezeken meg tudnak kapaszkodni, és kijutnak a mélybıl. Úgy tapasztaltuk: 
kevesebb élılény leli halálát a csatornákban, mint korábban – tájékoztatott.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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