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Nagyméltóságu Minister Ur! 
Kegyelmes Uram!

A vízrajzi osztálynak — Nagyméltóságod 1040/1887. ein. sz. 
alatt kelt intézvényével megállapított — munkaprogrammja sze
rint az alább elősorolt adatgyűjtések, felvételek, feldolgozások, 
számítások és tanulmányok képezék 1887-dik évi feladatát, úgy
mint :

I. A vizmérczék helyszíni megvizsgálása, illetve a vizmér- 
czék törzskönyvéhez szükséges adatolt beszerzése a Rába, Vág, 
Körös, Szamos és Bodrog folyóknál; valamint e folyók viz- 
mérczéinek rendezéséről szóló javaslatok elkészítése.

II. A vizemésztés meghatározása czéljából a Dunán és Tiszán
1886- ban kiválasztott szakaszok azon helyeinek kijelölése, illető
leg kitűzése, a melyeken a jelentkező nagyobb vizek alkalmával 
a vizszin fixirozásokat s a hozzátartozó emésztési keresztszelvé
nyek felvételét a rendelkezésre álló személyzet és költség segé
lyével még 1887-ben teljesíteni s az erre vonatkozó számításokat 
befejezni is lehet.

TIT. Az 1887. évben vizsgálat alá veendő folyókon a viz- 
emésztési szelvényeknek szintén csak oly helyeken való felvé
tele, a hol azt a küszöbön álló, vagy legközelebb várható vizsza- 
bályozások sürgősebben követelik.

IV. A Duna vizemésztéseinek közvetlen megmérése Nagy- 
Marosnál és a dunai árvizek lefolyásának viszonyait felderítő 
vizállási adatok összeállítása és feldolgozása.

V. A Tisza folyó mederalakulásának nyilvántartására vonat
kozó indokolt javaslat beterjesztése.

VI. A Hármas Körös gyomai szakaszán várható árviz-ma- 
gasságok kipuha tolásának befejezése.

Ezeken kívül Nagyméltóságod a vízrajzi osztályt még a 
következőkkel méltóztatott időközben megbízni, úgymint:

VII. A magyar állam közúti, vasúti és vizi térképének szer
kesztésével.

VIII. A dunai, drávai és marosi vizműtani felvételek fel
ügyeletével, részben ellenőrzésével és felülvizsgálásával.

Mindezen vizsgálatok, felvételek, műveletek és tanulmányo
zásoknál követett eljárások módozatairól és a vízrajzi osztály
1887- dik évi munkásságának eredményeiről van szerencsém az 
alább következőkben jelentésemet mély tisztelettel előterjeszteni.

A vizmérczék rendezése a Bába, Vág, Körös, Szamos 

és Bodrog folyóknál.

A dunai és tiszai állami vizmérczék rendezése tárgyában a 
vízrajzi osztály részéről 1887-ben beterjesztett és 23200/1887. 
min. sz. alatt helybenhagyott általános elvek lehetőségig szem 
előtt tartattak a Duna és Tisza mellékfolyóinál is; költség
kímélés tekintetéből azonban a mellékfolyóknak csak oly 
mérczéi javasoltattak állami kezelés alá vétetni, melyek nem
csak az illető mellékfolyóra közvetetlenül, hanem közvetve 
a befogadó és állami kezelés alatt álló főfolyóra is, — kü
lönösen árvédelmi tekintetekből — hasznos adatokat képesek 
szolgáltatni.

Ebből a szempontból tekintve a vizmércze-rendezést, min
den oly mellékfolyónál, melynek víztömege észrevehető hatást 
gyakorol az őt befogadó főfolyóra, legalább egy állami vizmércze 
felállítása látszik szükségesnek a folyó oly pontján, hol a tápláló 
nagyobb folyócskák már mind együtt vannak, de a befogadó 
főfolyó visszahatásán felül esik; a hol tehát az illető mellékfolyó 
vízállása a főfolyóra nézve az áradás jelzésén kívül annak nagy
ságára is tájékozást nyújt.

A mellékfolyóknál állami kezelés alá veendő vizmérczék 
helyeinek kiválasztásánál tekintettel kellett azonkívül arra is len
nünk, hogy az illető helyen távirda-állomás legyen, nehogy ellen 
esetben a vízállások gyors közölhetése végett ilyet fel kellessék 
állítani.

Végül kívánatos, hogy a kiválasztott helyeken hid, vagy 
más műépitmény legyen : a vizmércze olcsóbb felállítása és na
gyobb biztonsága végett.

Az árvédelmi szempontból általános fontosságú és igy első
rendű vizmérczék tehát a mellékfolyókon az állam által állitan- 
dók fel és úgy kezelendők, a mint az a dunai és tiszai elsőrendű 

j  vizmérczékre nézve kiadott utasításokban elő van írva.
Azonkívül kívánatos, sőt szükséges, hogy társulati kezelés, 

illetőleg szabályozás, vagy ármentesités alatt álló mellékfolyók
nál a fent körülirt elsőrendű állami vizmérczéken kiviil oly he-

1*

I.
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lyeken is állíttassanak fel — a szabályozás alá vett vonalon 
felül — állandó és teljesen megbízható kezelésű vizmérczék, 
a honnan az áradás megindulása a legfelül fekvő ármentesitő 
társulatra nézve is elég korán jelezhető, tehát a szabályozás felső 
végpontjától lehető távol, de a folyó vízgyűjtő területére nézve 
márjellegző helyen; — továbbá mindazokon a helyeken sza
bályszerűen és legnagyobb pontossággal kezelendők a vizmérczék, 
a honnan nyerendő vizállási adatok úgy a helyi kérdések, mint 
a szabályozás eredményeinek megítélésénél nélkülözhetetlenek. 
Ezek mint elsőrendű társulati vizmérczék az elsőrendű állami 
vizmérczék mintájára kezelendők.

Végül szem előtt tartandó, hogy a vizmérczék 0 pontjai 
lehetőségig egy már fixirozott kisviz színvonalára helyeztessenek, 
még pedig úgy, hogy a legalsó szakaszon a befogadó főfolyó viz- ! 
mérczéinek 0 pontjaival összhangzásban álljanak.

Ezen általános elvek alapján szerkesztette a vízrajzi osztály 
a fentebb megnevezett mellékfolyók vizmérczéinek rendezéséről 
szóló javaslatait, melyek időközönkint beterjesztetvén, Nagy
méltóságod által helybenhagyattak és kivonatilag a következőket 
foglalják magukban.

A.

A Rábán és m ellék folyóin  fennálló vizm érczék
rendezése.

1. A vízrajzi osztály által végrehajtott helyszíni felvételek és 
adatgyűjtések eredménye szerint:

a) к  Bábánál és mellékfolyóinál összesen 25 mércze áll 
fenn a Bába-szabályozó társaság tulajdonában.

b) A vizmérczék 0 pontjainak magasságai a Bábán, — Sár
vártól Győrig — az 1875-ik évi márczius 2-iki kis víznek felel
nek meg; a többi vizmérczék 0 pontjai pedig az 1882-dik évi 
október 27-iki kis vízre tétettek.

c) A vizmérczék anyaga: fenyő-deszka; mely beégetéssel 
centiméterekre van beosztva.

2. A Bábán fennálló vizmérczék 0 pontja két különböző idő
ben észlelt kis viz vonalára vannak ugyan helyezve, de azért 
mégis egymással és a Duna kis vizével kellő összhangzásban 
vannak, minélfogva a vizmérczék 0 pontjai jövőre is változatla
nul meghagyandók.

3. A fennálló társulati vizmérczék közül mint elsőrendű 
állami vizmércze fentartandó és kezelendő.

a) Sárvárott, hol a Gyöngyös patak kivételével a Bába mel
lékfolyócskáinak vizei már egyesülvék a Bába medrében és igy 
innen a Bába folyó víztömegére nézve az alsóbb vidék már elég 
biztos adatokat nyerhet. — Ez a vizmércze nagyon fontos a 
Budapesten várható vízállások előre jelzése tekintetéből is, a 
mennyiben a Bába vize bizonyos mértékben hat a Duna vizállá- 
sára és e hatás megállapítására a sárvári mércze szolgáltatja a 
szükséges adatokat.

b) Győrött, mivel eltekintve attól, hogy az itteni mércze víz
állásaiban már a Bábcza és mellékfolyóinak összes vizei is kifejezést 
nyernek, különösen hajózási szempontból szükséges, hogy állami 
kezelés alatt álljon.

Mindkét mérczének nagy jelentőségénél fogva szükséges,

hogy róluk a vízállások naponkint táviratilag bejelentessenek a 
ministeriumba.

4. Elsőrendű társulati vizmérezeknek tekintendők és úgy 
kezelendők, mint az elsőrendű állami vizmérczék:

A R ábáb an :

a j  A Szent- Gotthárdon vagy Körmenden fennálló vizmércze, 
a hol a Bába áradásának idejekorán való jelzése végett szükséges 
a vizmérezét különös gonddal kezelni.

b) A ragyogói hídnál a Gyöngyös patak beömlése alatt és 
a Kis-Bába zsilipje alatt. E vizmérezére azért fordítandó kiválóbb 
figyelem, mert itt már egyesül a felső Bábának összes mellékfo
lyója és mint ilyen becses adatokat fog szolgáltatni a Bába víztö
megének megállapításához.

c)  Árpáson, hol a viz színének nagy törése van és ez okból 
szükséges a vizváltozásokat nagyobb figyelemmel kisérni.

A Eábczában: Beő-Sárkánynál, mivel itt már egyesül a Bép- 
cze, Kis-Bába és Fertő vize.

A Marczalban: Marczaltőnél.
A Eépczében: Kapuvárott.
Az Ikván: Fertő-Szt-Miklóson.
A Vulkán: Sérczen, hogy az illető folyók víztömegeinek 

megállapításához biztos adatokat szolgáltassanak.
A Fertő tóban : Boz és Nezsidernél, a Fertő vízállásainak 

biztosabb jelzésére.
Mindezek a vizmérczék jelenleg is íennállanak; tehát fel

állításuk nem, hanem csupán szigorúbb kezelésük fogja esetleg a 
társulat eddigi költségeit szaporítani.

A társulat többi vizmérezéi, mint másodrendű jelentősé
gűek, a helyi szükséghez képest továbbra is fentartandók és úgy 
kézelendők, mint az állami másodrendű vizmérczék.

5. Fentartandó lesz ezek szerint jövőre a Bábában és mellék
folyóiban :

elsőrendű állami vizmércze ...................  2
elsőrendű társulati vizmércze .....................10
másodrendű társulati vizmércze ...........  13

összesen 25.

B .

A Vág folyó v izm érczéinek rendezése.

1. A Vág folyón fennálló vizmérczék rendezés előtti állapo
tára nézve a helyszíni vizsgálatnak és adatgyűjtésnek eredményei 
röviden a következőkben foglalhatók össze:

a j A Vág folyón 1887-ben összesen 9 vizmércze állott fenn, 
melyek közül 4 állami, 3 vasúti, 1 városi és 1 társulati kezelés 
alatt volt

ÓJA vizmérczék 0 pontjai nem feküdtek egy és ugyanazon 
kis víznek fixirozott színvonalában, sőt a rendelkezésre álló rész
letes hosszszelvényből kitűnik, hogy a vizmérczék hamarább fel 
voltak állítva, mielőtt egy kis viz a Vág egész hosszában fixiroz- 
tatott volna, némelyikből pedig biztosan kimutatható,, hogy 
0 pontja időközben változást szenvedett. Ezeknél fogva tehát a 
rendezés előtt fennálló vizmérczék 0 pontjai egymással nem 
állottak szerves összefüggésben.
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c) A vizmérczék szerkezete és anyaga különböző; volt 
ugyanis függélyes, lejtőben fekvő, zománczozott vaslapokból 
álló, kőbe vésett és horganylemezre vagy fára festett vizmércze.

2. Az 1871-ik évi szeptember hó 20-án a Vág egész hosszá
ban fixirozott kis viz vonala egy összefüggő vonalat képez ugyan, 
melyre rendezéskor a vizmérczék 0 pontjai helyezhetők volná
nak ; de tekintve, hogy a Vág kis vizének fixirozásakor a Duna 
vize az 1838-ik évi kis viz felett D38 méteren állott, és a meny
nyire visszahathatott a Vág vizére, azt nagyobb magasságra 
emelte, mint különben állott volna, ha a Vág kis vizével együt
tesen a Dunának is kis vize lett volna, tekintve továbbá, hogy 
Gutánál is ugyanakkor — ismeretlen okokból — szintén arány
talanul magasan állott a Vág vizszine, tekintve végül, hogy a, 
sellyei vizmércze is +  0'47 méter vízállást mutatott az 1871-ik 
évi kis viz fixirozásakor; mindezeket tekintetbe véve, kitűnik, 
hogy az 1871-ik évi kis viz nem vehető oly kis víznek Sellyétől 
kezdve lefelé a Dunáig, melyre a Vág mérczéinek 0 pontjait kifo
gás nélkül lehetne helyezni.

Ellenben a Sellyén felül eső szakaszon elfogadható a viz
mérczék 0 pontjainak vonalául az 1871-ik évi kis viz, mivel e 
felső szakaszon — a mennyire ki lehet kutatni — a Vág kis 
vizei vagy egészen összeesnek ezzel a vonallal, vagy csak egy-kót 
decziméterrel különböznek tőle; de különben is a felső szakaszon 
a vizmérczék leginkább árvizjelzésre szolgálnak és igy 0 pontjaik 
absolut magasságaiból lényeges következtetések nem vonatnak.

Ezeknél fogva Sellyén felül az 1871. évi szeptember 20-iki 
kis viz vonalára állitandók rendezés alkalmával a vizmérczék 
0 pontjai, Sellyétől kezdve pedig lefelé változatlanul megtartan- 
dók a 0 pontok jelenlegi magasságai mindaddig, mig egykor a 
Duna és Vág kis vizei összeesnek és ez a kis viz fixirozható lesz 
Sellyén alul a Dunáig, a midőn majd ki fog az is tűnni, hogy a 
mostani 0 pontok megtarthatók-e véglegesen, és ha nem, meny
nyiben módositandók.

3. A fennálló állami vizmérczék közül mint elsőrendű állami 
vizmércze fentartandó és kezelendő a rendezés u tán :

a) A trencséni állami vizmércze. Ennek szüksége nemcsak 
árvizjelzési szempontból van indokolva, hanem a felső Vág igen 
élénk tutajozása szempontjából is, nemkülönben a felső Vágón 
legnagyobbrészt állami segélylyel végrehajtott és évenkint tete
mes összegeket igénylő meder- és partszabályozási munkákra 
való tekintetből, mely munkáknál legnagyobb részben a trencséni 
vízállás szolgál kiindulási alapul.

b) A szeredi állami vizmércze. Ennek különös jelentősége 
abban áll, hogy a Vág vízállásai a szeredi mércze adatai szerint 
hozhatók kombináczióba a Duna és Rába megfelelő vízállásaival 
a végből, hogy a Budapesten egy-két nap múlva várható vízállá
sok előre jelezhetők legyenek. Ebből a tekintetből a szeredi Vág 
vízállásai — a rendes jegyzésen kívül — naponkint még távirati
lag is bejelentendők a ministeriumba.

4. Az állam által eddig fentartott vizmérczék közül a ren
dezés után felhagyandó:

a) к  pöstyéni vizmércze, mivel fennállását semmi különös 
ok nem követeli, de különben is a Vágnak egy igen elzátonyoso- 
dott ágában áll és a kis vizeket nem mutatja pontosan.

b) A sellye-tornóczi vizmérczének állami kezelése felha
gyandó ugyan jövőre, de mivel ez a Vágón a legrégibb idő óta

i jegyzett vizmércze és a Vág vizszinének itt lényeges törése van, 
mivel ezenkívül a Vág alsó szakaszának árvédelménél e mércze 

j  adatai különös fontossággal bírnak, ezen vizmércze további fen- 
I tartása és kezelése a Vág balparti ármentesitő társulatra bízandó.

c) A komáromi Vág-mércze nem állami mércze ugyan, de 
mivel a vízállások róla naponkint a ministeriumba táviratilag be
jelentettek, e helyen emlittetik fel. E vizmérczéről a vízállások 
naponkinti bejelentése jövőre beszüntetendő, mivel igen közel 
feküdvén a nagy Dunához, ennek hatása alatt áll és nem mu
tatja tisztán s egyedül a Vág vizének megfelelő vízállásokat. 
A Vág vízállásai jövőre a szeredi vizmérczéről lesznek naponkint 
megeürgönyzendők, a komáromi Vágmérczének további fentar- 
tása pedig egészen a tulajdonos Komárom város tetszésére 
bízandó.

5. Elsőrendű társulati vizmérczék gyanánt tekintendők és 
ügy kezelendők, mint az elsőrendű állami vizmérczék :

a) к  zsolna-budatin közti vasúti hídon levő vasúti viz
mércze. Ugyanis az árvíz lehető kora jelzése czéljából szükséges 
itt egy vizmérczét rendesen kezelni és nagyobb áradások idejében 
a vízállásokat a Vág balparti társulatnak megsürgönyözni, hogy 
árvédelmi intézkedéseit elég korán megtehesse.

b) A sellye-tornóczi állami vizmércze, — a mint már a
4. b)  pontban megemlittetett — jövőre a Vág balparti ármente
sitő társulat által tartandó fenn és kezelendő, mivel az egész 
vidék e mércze adatai szerint szokta árvédelmi intézkedéseit meg
tenni.

c)  A gutái vizmércze szintén mint elsőrendű társulati viz
mércze kezelendő ezutánra, mivel úgy társulati, mint hajózási 
és vízrajzi szempontokból becses adatokat képes szolgáltatni.

6. A Vág folyón ezek szerint jövőre:
a) Két állami vizmércze (a trencséni és szeredi) mint első

rendű lesz fentartandó és kezelendő.
b) Két állami vizmércze (a pöstyéni és sellyei) állami fentar- 

tása és kezelése felhagyandó.
c) Három vizmércze (a zsolnai, sellyei és gutái) mint első

rendű társulati vizmércze lesz fentartandó és kezelendő.
d) A többi magán vizmérczék fentartása az illető tulajdono

sok tetszésére bízandó.
e) Rendezés után tehát a Vág folyón szabályszerűen lesz 

kezelve:
mint elsőrendű állami vizmércze — .................-  2

« « társulati « — ..........- ___3
Összesen ...........  5

a

A három  Körös és B erettyó folyók v izm érczéinek
rendezése.

A Fehér-, Fekete- és Sebes-Körösök vizi viszonyai egymás
sal és a Berettyó folyóval oly szoros összefüggésben állanak, hogy 
e folyók vizmérczéinek rendezése együttesen állapítandó meg.

Erre vonatkozólag a következők emlittetnek m eg:
1. A három Körös és Berettyó folyókban fennálló vizmér

czék rendezés előtti állapotára nézve a helyszíni vizsgálat ered
ményei szerint:
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a) A létező és rendszeres észlelés alatt álló vizmérczék 
szám a:

az Egyesült Körösben ... ................ . ...........  17
a Fehér « .................. ... _ 9
a Fekete « ... ... _ ... _ ... 13
a Sebes « . .................. .......... . 18
a Berettyóban ... ... .................................... 14

Összesen _ _ 71

Ezek közül az állam tulajdonában van 7, — az ármentesitő 
társulatok tulajdonában 56, — községek tulajdonában 2, — és a 
ш. kir. államvasutak tulajdonában 6.

b) A Körösökön létező vizmérczéknél 0 pont magasságul — 
a szabályozás megkezdése óta — az 1855-dik évben fixirozott 
kis vizszin szolgált s általánosságban — a helyszinelés alkalmá
val is — több-kevesebb eltéréssel ebben a magasságban talál
tattak a rendezés előtt már fennálló vizmérczék. A Berettyó 
folyónál pedig 1884 óta az 1883-dik év augusztus havában 
fixirozott kis viz színvonala használtatott a 0 pontok magas
ságául.

c) A vizmérczék faszerkezetüek, melyek legtöbb esetben hid- 
járomra vannak felszegezve.

d) A fixpontokra nézve megemlítendő, hogy a Körösöknél 
1876 előtt a magassági fixpontok függői egy oly hasonlító síkra 
vonatkoztak, mely sem a petronelli síkkal, sem az Adriai tenger 
színével nem egyezik. Ezen hasonlító sík magassága 58'018 m. 
az Adriai tenger színe felett. Azonban 1876 óta a felvételek és 
fixpontok már az Adriai tengerszinre vannak vonatkoztatva.

e) A Kettős- és Hármas-Körös medre állami kezelés alatt áll, 
a Fehér-, Fekete-, Sebes-Körösök és a Berettyó pedig az illető 
társulatok által szabályoztatnak.

2. Mint már az előbbi pontban meg van említve, a körösi 
vizmérczék 0 pontjai az 1855-dik évi kis vízre vannak helyezve. 
Ez a kis viz azonban a Körösvölgy szabályozás előtti állapotában, 
tehát a régi mederben volt annak idejében fixirozva, és igy tekin
tetbe véve, hogy a jelenleg 1855-dik évi kis víznek nevezett vo
nal több helyen csak átvételből származó többé-kevésbbé hibás 
fiktiv vonalat képez, mely úgy sem alkalmas arra, hogy a meder 
fejlődésének tanulmányozásánál alapul szolgálhasson, tekintetbe 
véve továbbá, hogy a Berettyó vizmérczéinek 0 pontjai külön
ben sem állnak az 1855-dik évi fiktiv kis viz, hanem az 1883-dik 
évben fixirozott kis viz vonalán, mindezeket tekintetbe véve, a 
Körös és Berettyó folyókban jövőre fentartandó vizmérczék egy 
a jelenlegi folyás mentén fixirozott kis vizszinre állitandók. Ilyen 
az 1886. szept. havi kis vizszin, mely a gyulai folyammérnöki 
hivatal által csak a Kettős- és Hármas-Körösben volt ugyan 
tényleg fixirozva, de a már fennálló vizmérczék adataiból ezen 
vizszin vonala a mérczéknél mindenütt ismeretes; a közbeeső 
helyekre nézve pedig kiegészíthető az 1888-diki őszkor beállandó 
kis viz fixirozása segélyével.

3. A fennálló állami vizmérczék közül, mint elsőrendű állami 
vizmércze fentartandó és kezelendő jövőre is :

a) A Hármas-Körösben : Kun-Szent-Mártonnál. Ez a viz
mércze a Tisza visszahatása alatt áll ugyan és igy a Körösök víz
tömegére nem ad felhasználható adatokat; de hajózási szem
pontból és azon okból, hogy a Tisza visszahatásának mérve

jövőre is észlelhető legyen, állami kezelés alatt tartandó to
vábbra is.

b) Gyománál. Ez a vizmércze a Tisza visszahatásának ha
tárán fölül s a Sebes-Körös beömlésén alul esvén, a legfontosabb 
adatokat szolgáltatja a Körös és Berettyó völgyének összes víz
mennyiségére nézve.

c) Békésnél a Kettős-Körösben. Ez a vizmércze a Sebes- 
Körös beömlése felett s a Fehér- és Fekete-Körös egyesülése alatt 
feküdvén, szintén elsőrendű fontossággal bir.

d)  Boros-Jenőnél a Fehér-Körösben, mely úgy a Fehér- 
Körösre, mint a Kettős-Körösre nézve árvédelmi szempontból 
lényeges fontosságú s nélkülözhetetlen, a mennyiben itt már a 
Fehér-Körös mellékfolyói, a «Csikér» kivételével, egyesülve van
nak és itt a vízállások az alsó vidéken várható áradás mérvét is 
előre jelzik.

4. Az állam által eddig fentartott vizmérczék közül jövőre 
az állam részéről felhagyandó és kezelése az illető társulatokra 
bízandó.

a) Szarvasnál a Hármas-Körösben, mivel itt a Körös jelen
legi medre a közel jövőben holt Körössé fog válni.

b) Körös-Ladánynál a Sebes-Körösben.
c) Bemeteházánál a Fekete-Körösben.
d) Körös-Tárcsánál a Kettős-Körösben, és
e) B.-Gyulánál a Fehér-Körösben; mivel mindezen vizmér

czék vízrajzi szempóntból jelentőséggel bírnak ugyan, de első 
sorban az illető ármentesitő társulatok vannak általuk érdekelve 
és igy azok által kezelendők jövőre, melyek azt újabb költség 
nélkül teljesíthetik.

5. Az állam által felállítandó és elsőrendű vizmércze gya
nánt kezelendő:

a) Tenkénél a Fekete-Körösben, hol jelenleg semmiféle viz
mércze nincs.

b) Nagyváradnál a Sebes-Körösben, hol a városnak jelenleg 
is van egy vizmérezéje.

c) Berettyó-Szt-Mártonnál a Berettyóban, hol a társulatnak 
már rég idő óta van vizmérezéje.

Mindezek a vizmérczék az illető folyóra és az alsó vidékre 
nézve ugyanazon jelentőséggel bírnak, mint a borosjenői és ezzel 
együtt jelzik előre a felülről érkező árvizek nagyságát.

6. Elsőrendű társulati vizmérczék gyanánt tekintendők és 
úgy kezelendők, mint az elsőrendű állami vizmérczék:

a) A szarvasi vasúti hídnál a Hármas-Körösben a Körös- 
Tiszamarosközi ármentesitő társulat által felállítandó vizmércze, 
mivel a Hármas-Körös e szakaszán különben igen nagy 
távolságban állanának egymástól az elsőrendű vizmérczék és 
itt az észlelés a társulat részéről újabb költség nélkül telje
síthető.

b) A köröstarcsai hídnál a Kettős-Körösben, hol az állam 
költségén jegyeztettek a vízállások a községi mérczéről; de a 
Körös-Tisza-Marosközi ármentesítő társulat lévén fentartása által 
első sorban érdekelve, jövőre e társulat által kezelendő.

c) A dobozi hídnál a Kettős-Körösben fennálló vizmércze a 
gyula-békési nagy csatornában mutatkozó vizszinváltozások pon
tosabb észlelése végett szintén az előbb megnevezett társulat 
által kezelendő jövőre is.

d) A békés-gyulai közúti hídnál a Fehér-Körösben fennálló
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vizmércze az Alsó-Fehér-Körösi ármentesitő társulat által tar
tandó fenn jövőre is.

e) Kis-Jenőnél a Fehér-Körösben fennálló vizmércze az 
aradmegyei ármentesitő társulat tulajdona jelenleg és e társu
lat által tartandó fenn jövőben is.

f )  Gurahoncznál a Fehér-Körös felső vidékén az áradás ideje
korán való jelzésére szükséges egy vízmérczét felállítani. Ez a 
vizmércze az aradmegyei ármentesitő társulat — mint elsősor
ban érdekelt — által állítandó fel.

g) A remetei közúti hídnál.
h) A nagyzerindi hídnál, és
i) Talpasnál a Fekete-Körösben fennálló vizmérczék jövő

ben is az aradmegyei ármentesitő társulat által tartandók fenn 
és mint elsőrendű vizmérczék kezelendők.

kJ Belényesnél a Fekete-Körös felső vidékén az áradásnak 
idejekorán való jelzésére szükséges egy elsőrendű vizmérczét 
felállítani a Fekete-Körösi ármentesitő társulat, mint első sor
ban érdekelt által.

l) A Körös-Ladánynál felhagyott állami vizmércze helyett a 
Sebes-Körösben a Hosszufoki ármentesitő társulat, mint leg
inkább érdekelt által tartandó fenn továbbra egy elsőrendű viz
mércze.

m) A foki hídnál,
n) A szakáli hídnál és
o) Csúcsánál a Sebes-Körösben fennálló vizmérczék a Sebes- 

Körösi ármentesitő társulat által jövőre is fentartandók.
p ) Szeghalomnál és
q) Pocsajnál a Berettyóban fennálló vizmérczék a Berettyó 

ármentesitő társulat által tartandók fenn ezutánra is.
r) Margitán a Berettyóban az áradás idejekorán való jelzé

sére egy elsőrendű vizmércze állítandó fel a berettyói ármente
sitő társulat, mint első sorban érdekelt által.

Az ármentesitő társulatok meglevő vizmérczéi közül azok, 
melyek a föntebb kijelölt elsőrendű mérczék között nem nevez
tettek meg, az illető társulatok által továbbra is fentarthatók a 
jelen állapotban, mint másodrendű társulati vizmérczék, és ezek
nél csak azon módosítás teendő, hogy a 0 pont — összhangzatban 
az elsőrendű vizmérczékkel — az 188G. évi kis vízre helyezendő, 
az árvédelmi szabályzatokban megnevezett vízállások esetleges 
kijavítása mellett.

7. A Körös és Berettyó folyókban — a fentiek szerint — 
jövőre mint elsőrendű vizmérczék fentartandók és kezelendők:

a) Az állam á lta l: a kunszentmártoni, gyomai, békési és 
borosjenői vizmércze, összesen 4. Ujonan felállítandó az állam 
á lta l: a tenkei, nagyváradi és berettyószentmártoni vizmércze, 
összesen 3. Állami elsőrendű vizmércze lesz tehát a Körös és 
Berettyó folyóknál összesen 7, vagyis annyi, mint eddig volt.

b) A körös-tisza-marosközi árment. és belvizlevezetö társulat 
által felállítandó: a szarvasi és köröstarcsai vizmércze, össze
sen 2.

c) Az alsó-fehér-körösi ármentesitő társulat által fentartandó 
a dobozi, gyulai és remetei, összesen 3.

d) Az aradmegyei árment. és belvizlevezetö társulat által 
fentartandó a nagyzerindi, talpasi és kisjenői, összesen 3.

e) A fekete-körösi árment. társulat által felállítandó a belé
nyesi, összesen 1.

f )  A hosszufoki ármentesitő és belvizlevezetö társulat által 
fentartandó a körösladányi, összesen 1.

g) A sebeskörösi ármentesitő társulat által fentartandó a 
foki, szakáli és csúcsai, összesen 3.

h) A berettyó-ivánfenék, mezőtúr, mesterszállási ármentesitő 
társulat berettyói osztálya által fentartandó a szeghalmi és pócsaji, 
felállítandó a margitai, összesen 3.

E szerint összesen 17 elsőrendű társulati vizmércze leend 
jövőre a Körös és Berettyó folyóknál, az állami elsőrendű viz
mérczékkel együtt pedig összesen 24, melyek közül csak 4 helyen 
lesz uj mércze-állomás, úgymint: Margitán, Tenkén, Belényesen 
és Gurahonczon; a többi 20 állomáson jelenleg is létezvén már 
vizmércze.

7).

A Szam os és Kraszna folyók v izm érczéinek ren 
dezése.

1. A Szamos folyó helyszínén összegyűjtött adatok alapján 
a Szamos folyón fennálló vizmérczékre nézve a következők em- 
littetnek m eg:

a j  Az 1887-ben fennálló és észlelés alatt álló vizmérczék
száma volt:

az egyesült Szamoson ...................  5
a kis Szamoson ...........................  1
a nagy Szamoson ...  ................... 1
a Sajó mellékfolyón _ ... ... 2

összesen ... 9
melyek mind az állam tulajdonát képezik.

b) A létező vizmérczék 0 pontjai az alsó szakaszon Szatmár- 
Németiig valószínűleg az 1874-dik évi kis vizszinre vannak 
állítva, — a felső vidéken pedig mindenik vizmérczénél — egy
mástól függetlenül, egy tetszőlegesen felvett kis vizszin körüli 
magasságra van téve a 0 pont.

c) A vizmérczék szerkezete és anyaga különböző, úgymint: 
3 mércze lejtőben fekszik és faanyagú, 5 álló mércze anyaga fa,

i  1 pedig kőhidfőre van bekarczolva.
2. Az általánosságban elfogadott elv szerint a Szamoson és 

mellékfolyóin is a vizmérczék 0 pontjai egy ismeretes kis vizszin 
magasságában helyezendők e l; ilyen az alsó szakaszon a Tiszá
tól Szatmár-Németiig az 1874-ben fixirozott kis viz színe, a felső 
szakaszon pedig, az illető helyen tapasztalt legkisebb viz magas-

j sága. Minthogy pedig eddig is ily magasságokban állanak a 
í Szamos és mellékfolyóin létező vizmérczék 0 pontjai, ennélfogva 

azok rendezés után is megtartandók.
3. A fennálló vizmérczék közül jövőben is mint elsőrendű 

állami vizmérczék fentartandók és kezelendők:
a) Nábrádon az egyesült Szamosban, hová a Tisza vissza

hatása már nem terjed.
h) Csengeren, hol a Nábrád—Szatmár közötti nagy távol

ság által van indokolva a vizmércze fentartása.
c) Szatmár-Németiben a folyamszabályozási szakasz vég

pontján.
d) Apahidánál a kis Szamosban, a hol ennek főbb mellék- 

! folyói már egyesülve vannak.
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e) Bethlennél a nagy Szamosban, a Sajó-Besztercze folyók 
egyesülése alatt.

A két utóbbi vizmércze fentartása és gondos kezelése azzal 
van indokolva, hogy a nagy és kis Szamos csapadék-gyűjtő terü
lete két ellenkező irányban terül szét és mindegyik vizmérczé- 
nél a saját területéről összefolyó vízmennyiség zavartalanul 
jelentkezik.

4. Az állam által felállítandó és mint elsőrendű vizmércze 
kezelendő:

a) Deésen a közúti hídon, hol már régebben is volt viz
mércze, és a melynek újbóli felállítását azon körülmény követeli, 
hogy a nagy és kis Szamos folyók itt egyesülnek és ezen helyről 
az alsó vidékre az áradás bekövetkezése előre jelezhető.

b) Kis-Sikarlónál a Szamos összes szóba jöhető mellék
folyóinak egyesülése alatt a Szamos folyó azon szakaszán, hol a 
hegyek közül kilép. — E vizmércze adatai a Szamos folyó összes 
vízmennyiségének hü képét adják és igy a várható árvíz nagy
ságának előre jelzésére szolgálnak.

5. Az állam által mint másodrendű vizmérczék fentar- 
tandók:

a) Olcsva-Apátiban és
b) Rápolton. Mindkét helyen a közel jövőben megindítandó 

Szamos-szabályozás miatt szükséges a fennálló vizmérczéket to 
vábbra is fentartani, de költségkímélésből másodrendű vizmér
czék gyanánt kezelendők.

6. A fennálló állami vizmérczék közül jövőben felha
gy andók :

a) Somkereken és
b) Szerethfalván a Sajóban fennálló vizmérczék, a mennyi

ben ezek vízrajzi szempontból nem nélkülözhetetlenek. Ha azon
ban az illető külső hivatal ezen vizmérczék fentartását saját 
helyi czéljára való tekintetből szükségesnek tartja és leolvása 
költséget nem okoz, az esetben továbbra is megtarthatók, de 
róluk a vizállási adatok nem küldendők be, hanem a hivatalban 
visszatartandók, illetve megőrzendők.

7. Midőn a Szamos folyó vizmérczéi rendeztetnek, nem 
lehet mellőzni annak egyik nevezetesebb mellékfolyóját, a Krasz- 
nát sem, mely vizével az ecsedi lápot táplálván, vízállásainak 
ismerete az ecsedi láp kiszárítására szükséges. Legalább 1 viz
mércze állítandó fel tehát a Kraszna folyón, még pedig Király- 
Daróczon, hol a Kraszna mellékfolyói már mind egyesülve van
nak. Ez a vizmércze fontosságánál fogva első rendű vizmércze 
gyanánt kezelendő.

8. A fentebbiek szerint a Szamoson és mellékfolyóin, mint 
első rendű állami vizmércze fentartandó, illetve felállítandó és 
kezelendő:

a) Az egyesült Szamoson: Nábrád, Csenger, Szatmár-Né-
meti, Kis-Sikarló és Deésnél, összesen _ _ ... — 5

b) A  nagy Szamosban: Bethlennél, összesen ... _ 1
c) A kis Szamosban : Apahidánál, összesen................... 1
d) A Krasznában: Király-Daróczon, összesen,.. ... 1

tehát az első rendű állami vizmérczék száma összesen... — 8
Mint másodrendű állami vizmércze továbbra is fentar

tandó :
e) Az egyesült Szamosban: Olcsva-Apáthi és Kápoltnál, 

összesen ................................................................................... . 2

A Szamoson és mellékfolyóin tehát jövőben összesen 10 viz
mércze álland állami kezelés alatt.

E.

A Bodrog és m ellékfolyóin  fennálló v izm érczék
rendezése.

1. A Bodrog és mellékfolyói vizmérczéinek rendezése czél- 
jából a helyszínén véghezvitt felvételek és összegyűjtött adatok 
alapján a fennálló vizmérczékre nézve a következők említen
dők meg:

a) Az 1887-ben fennálló és észlelés alatt álló vizmérczék
szám a:

a Bodrogon.......................... . ... ... 2
az Ondava csatornában... ... ... 1
a Latorczán_ ... _ ... _ _ 2

Összesen ... 5

a melyek közül a sárospataki és zempléni vizmérczék az állam 
tulajdonában vannak és a tokaji m. kir. folyammérnöki hivatal 
által kezeltetnek; továbbá a hoóri vizmércze a felső bodrogi 
vizszabályozó társulat tulajdona, a csapi vizmércze az észak

keleti vasuttársulaté, végül a munkácsi vizmércze a város tulaj
donát képezi.

b) Az állami és vizszabályozó társulati vizmérczék 0 pontjai a 
kis vizszin magasságára vannak helyezve, még pedig a Bodrogon 
az 1848-dik évi felvételek alkalmával fixirozott kis vizszin ké
pezi a 0 pontok vonalát, eltekintve a felállitási hibáktól. A csapi 
vasúti vizmércze 0 pontja pedig a talpfa magasságának felel meg.

c) A zempléni mércze kivételével, mely a part lejtőjében 
fekszik, valamennyi vizmércze álló famércze az illető hid jármán 
vagy jégtörőjén.

d) A Bodrog folyó mederszabályozás tekintetében állami 
kezelés alatt v an ; a mellékfolyókat pedig három ármentesitő 
társulat gondozza, u. m. a beregmegyei árm. társulat, a felső 
bodrogi vizszabályozó társulat és a bodrogközi Tiszaszabályozó 
társulat.

2. A vizmérczék 0 pontjainak vonalául a Bodrognál az 
1848-dik évben fixirozott kis viz vonala jövőben is megtartandó; 
a mellékfolyóknál pedig, hol abban az évben a kis viz nem volt 
fixirozva, az eddig tapasztalt legkisebb vizszinre teendők a viz
mérczék 0 pontjai.

3. A fennálló vizmérczék közül jövőben is mint elsőrendű 
állami vizmércze fentartandó és kezelendő:

a) Sáros-Patakon a Bodrog folyóban, hol már 1859 óta 
van állami vizmércze és fentartását ama körülmény teszi szük
ségessé, hogy a Bodrog mentén a Tisza visszahatása fölött és a 
Latorcza beömlése alatt, vagyis ott, hol e völgy összes vizmeny- 
nyisége együtt van, más távirda-állomás nincs és a Tiszára 
nézve az itteni vízállások bírnak legnagyobb fontossággal.

b) Zemplénben a Bodrogon, hol 1859 óta szintén van állami 
vizmércze. Ezen vizmércze a Bodrog mellékfolyóinak egyesülé
sénél lévén, fentartását a szabályozás és a Bodrogköz árvédelmi 
érdekei követelik.

4. Elsőrendű állami vizmércze állítandó fe l: Csapnál a 
Latorczán. A Bodrognak legtekintélyesebb mellékfolyója lévén a
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Latorcza, rajta egy állami mércze felállitása igen szükséges, még 
pedig ott, hol az összes vízmennyiség már egyesülve van; mely 
kelléknek legjobban megfelel ez a hely, a honnan táviratozások 
is eszközölhetők.

5. Elsőrendű társulati mérnek tartandók fenn:
a) Munkácson a Latorcza folyóban, hol ennek felső vizei 

már egyesülve vannak és az árvíz idejekorán való jelzésére elég 
alkalmas hely. Ez a vizmércze a beregmegyei ármentesitő és bel- 
vizszabályozó — mint különösen érdekelt — társulat által állí
tandó fel.

b) Ungvárott az Ung folyóban.
c) Nagy-Mihály nád a Laborcz folyóban, mindkét helyen az 

illető folyó hegyi patakjainak egyesülése alatt, — a honnan az 
áradás mérve előre jelezhető. Mindkét vizmércze a bodrogközi 
tiszaszabályozó — mint különösen érdekelt — társulat által állí
tandó fel.

d) Hoóron az Ondava-Tapoly csatornában, hol mindkét folyó 
egyesülve van. Itt a felső-bodrogi vizszabályozó társulatnak már 
rég időtől fogva van vizmérczéje és ezen társulat által tartandó 
fenn jövőben is.

Óhajtandó volna még — megfelelőleg a nagymihályi és 
ungvári vizmérczéknek — hogy mind az Ondaván, mind a Tapo- 
lyou egy-egy vizmércze állíttassák fel, például: Tarnován és 
Yarannón, az áradás előre jelzésére, azonban egyik folyó felső 
részén sem lévén távirda-állomás a vízállások gyors jelzésére, ez 
alkalommal felállításuknak kívánatossága csak megemlittetik.

6. Ezek szerint a Bodrog és mellékfolyóin :
a) Két állami vizmércze (a sárospataki és zempléni) mint 

elsőrendű továbbra is fentartandó és kezelendő.
b)  Egy állami vizmércze (a csapi) újonnan felállítandó és 

mint elsőrendű kezelendő.
c)  Négy társulati vizmércze (a munkácsi, ungvári, nagy

mihályi és hoóri) mint elsőrendű társulati vizmérczék részben 
fentartandók, részben újonnan felállitandók és kezelendők.

d) Bendezés után tehát szabályszerűen kezelendő a Bodro
gon és mellékfolyóin:

mint elsőrendű állami vizmércze... ...................  3
« « társulati (i ...........    4

Összesen ...........  7

П.

A Duna és Tisza vizemésztéseinek meghatározása,

A vízrajzi osztály fennállásának legelső évében, 1886-ban 
már kiválasztotta a Duna és Tisza azon szakaszait, melyeken a 
lefolyó vízmennyiségek különböző vízállásoknál és különböző viz- 
lefolyási viszonyok közt megállapitandók lesznek.

1887-ben a vízrajzi osztály ez irányban tovább haladt és 
eléje tűzött munka-programmjának Il-ik pontja értelmében a 
helyszínén kitűzte azokat a helyeket, a hol a vizemésztések meg
határozására szükséges felvételeket a rendelkezésére álló sze
mélyzet és költség segélyével 1887-ben véghez vinni, és az arra 
vonatkozó számításokat befejezni lehetőnek látszott.

A különböző vízállásoknál lefolyó vízmennyiségek megálla-
Évkönyv.

pitása, vagyis a vizemésztési görbék szerkesztése czéljából végre
hajtandó felvételeket és eljárásokat illetőleg a vízrajzi osztálynak 
tekintetbe kellett venni azt a körülményt, hogy egyrészről már 
igen sürgős szükség minél előbb megállapítani hazai folyóink viz- 
emésztéseit, — másrészről pedig a vízrajzi osztály személyzeté
nek és a rendelkezésre álló költségösszegnek csekély voltát te
kintve — a sok időt és költséget igénylő eljárástól tartózkodnia 
kell. Tekintetbe kellett továbbá venni, hogy az előbb kitett körül
mény folytán az egyes folyóknak csak legfontosabb helyein vé
gezhetők el mostanában a szükséges felvételek és kiszámítások ; 
de beállhat annak a lehetősége, hogy oly közbeeső helyen is 
szükséges lesz a viz emésztését legalább megközelitőleg megálla
pítani, hol annak megállapítása közvetetten sebességmérésekkel 
nem fog lehetséges lenni, a mely esetekben tehát valamely sebes
ségi képlet segélyéhez kell fordulni, a midőn a képlethez tartozó 
együttható ismerete nem nélkülözhető.

Mindezeknél fogva a vízrajzi osztály eljárása a vízmennyisé
gek megállapításánál két részből áll, úgym int:

a) Közvetlen sebességmérésből Woltmann-féle szárnynyal 
azért, hogy teljesen megbízható pontos adatokat nyerjünk, és

b) A meder szelvényéből és a hozzátartozó vizszin-esésből 
nyert adatok segélyével történendő számításból azért, hogy az 
igy nyert eredményeknek és a közvetetlen mérés által nyert ada
toknak egybevetéséből a kiszámításnál használandó sebességi 
képlet együtthatója ismeretessé váljék a czélból, hogy ez más oly 
esetben megbizhatólag alkalmazható legyen, midőn bármely ok
nál fogva közvetetlen sebességméréseket a folyón végrehajtani 
nem lehet.

A közvetetlen sebességméréseknél továbbá a vízrajzi osztály 
általában a felszini sebesség megmérésére szorítkozott és csak 
akkor tett a felszín alatt is több ponton méréseket, a midőn 
azt valamely ok különösen megkövetelte, vagy a midőn azt 
a felszini és középsebesség közti arány kimutatása megkí
vánta, és azt a munka tetemes hátráltatása nélkül meglehe
tett tenni.

Oly esetekben, midőn csak a felszín sebessége méretett meg,
akkor azok a partoktól 5, 10, 1 0 ...............10, 10, 5 méteres
távolságokban mérettek m eg; az ennek megfelelő középsebesség
nek kiszámításánál pedig az alábbi képlet használtatott, (mely
ben sk =  középsebesség, .sy =  felszini sebesség m — vízmélység):

1+0-2676/w T  
8k~ S/ 1+0-4014 \ f m

Oly esetekben pedig, midőn a sebességek nemcsak a viz fel
színén, hanem alatta is a fenékig megmérettek, mindenekelőtt 
felvétetett a medernek az a keresztszelvénye, melyben a sebesség- 
mérések voltak véghezviendők, — azután ez a keresztszelvény 
koczkás papíron felrakatott és ebből állapíttatott meg, hogy mely 
függélyesben fognak végrehajtatni a sebességmérések. Általában 
a keresztszelvény minden feltűnőbb törési pontján, de legtávo
labb minden 40 méternél fenékig megméretett a viz sebessége, 
még pedig a viz felszínétől számítva 0*25, 0‘75, ITjO, 3'00, 
5Ю0 stb. mélységekben, a legalsó mérés pedig a fenéktől 0-45 mé
terre tétetett.

A vizsebesség közvetlen megmérése Woltmann-féle szárny
nyal történt és az észlelés egy-egy pontban 3—5 perczig tartott.

2
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A sebességméréssel egyidejűleg a viz színének esése is a le
hető legnagyobb pontossággal fixiroztatott.

A sebességmérés megtörténte előtt vagy után, a már felvett 
keresztszelvénytől felfelé és lefelé 50 méternyi távolságokban 
még öt-öt, tehát összesen 10 segéd-keresztszelvény vétetett fel a 
a vizemésztésnek képlet szerinti kiszámíthatása végett.

A viz színének fixirozása a középső föszelvénynél, továbbá e 
felett és alatt 125, illetve 250 méternyire úgy a jobb, mint a bal
parton, tehát összesen 10 helyen a viz színéig levert karók segé
lyével történt, melyeknek magasságai azután lejtezéssel pontosan 
megmérettek.

Hogy a viz felszínének ingadozásából eredhető hiba elkerül- 
tessék, egy 50 cm. magas és 30/30 cm. széles, alul köröskörül 
kicsiny lyukakkal ellátott deszkacső használtatott, mely a viz 
szélénél a talajba benyomatott, úgy hogy a viz csak a fenékhez 
közeleső lyukakon át juthatván a cső belsejébe, a csőben levő viz 
a külső viz felületével színeit és legkevésbbé sem hullámzott.

Miután a csőben levő viz felszíne már teljes nyugalomba 
jött, ekkor veretett le egy sarkos karó a vízbe odáig, mig a karó 
sarka körülbelül egy centiméterrel a viz színe alá merült és 
azután ebbe a sarokba egy gömbölyű fejű vasszeg veretett ponto
san a viz felszínéig, vagy pedig még a leverés előtt a karó kiálló 
sarkába belé ültetett a vasszeg és ezzel együtt veretett le a karó 
mindaddig, mig a vasszög teteje épen a viz színébe jutott. Ily 
eljárással sikerült egy teljesen nyugvó vízfelszínt kapni és annak 
felszínét a lehető legpontosabban egy szilárd tárgygyal, a vasszög 
tetejével fixirozni.

A vizszin fixirozása továbbá a lehetőségig egyszerre történt 
egymással szemközt a folyó jobb és balpartján. Azután a vas
szögek tetejei igen nagy figyelemmel belejteztettek.

Az igy nyert vizszin-magasságok továbbá egy hossz-szel
vényben felrakattak és a jobb s balparton egymással szemben 
fekvő magasságok közepei vétettek, melyekből kiszámíttattak a 
megfelelő viszonyos esések, végül a viszonyos esések középértéke 
vétetett a felvett folyamszakasz vizszinének átlagos viszonyos 
eséséül, mely a sebesség kiszámításánál mint egyik tényező al
kalmazva lett.

A vizsebesség kiszámításánál a Ganguillet-Kutter-féle képlet 
használtatott, melyben a keresztszelvények területeinek, áztatott 
kerületeinek és a fent kitett módon nyert viszonyos eséseknek 
közép értékei vétettek fel tényezőkül. Yégül meghatároztatott ily 
módon a képlethez tartozó érdességi együttható: n.

A keresztszelvényekre nézve megjegyeztetik, hogy azok csak 
egyszer vétettek fel töltéstől-töltésig, melyből a különböző állású 
vizszinek berakásával mindegyik vízállásnak megfelelő szelvény- 
terület és áztatott kerület leszedhetővé vált, a vizszin-esések azon
ban mindegyik vízállásnál külön-külön megmérettek.

Fenti eljárásával a vízrajzi osztály egyrészről pontos viz- 
emésztési adatokat szerzett be, másrészről képes lesz meghatá
rozni azt az érdességi n együtthatót, mely a Ganguillet és Kutter- 
féle képletbe teendő, hogy a közvetetten mérés hiányát kielégítő 
pontossággal lehessen esetleg pótolni, vagy is hogy a képletet oly 
esetekben megnyugvással használhassuk, midőn a körülmények 
a közvetetten sebességmérések végrehajtását lehetetlenné teszik.

Ily módon a vízrajzi osztály 1887-ben a Dunán és Tiszán a 
következő felvételeket teljesítette.

A Dunán.

a) Komárom felett a 115-dik kilométernél felvett 11. emész
tési keresztszelvényt (árvizszéltöl árvizszélig), és a viz sebességé
nek közvetlen megmérését végrehajtotta 1 -90 m. vízállásnál, mi
dőn 14. függélyben összesen 79. pontban tett sebességmérést, — 
egyszersmind ugyanazon vízállásnál megmérte á vizszin esését.

b) Nagy-Marosnál a 189-dik kilométernél felvett 3 emésztési 
keresztszelvényt és két vízállásnál, úgy mint 2"80 és 2"10 m. víz
állásoknál teljesítette a viz sebességének közvetlen megmérését; 
még pedig 34. függélynek összesen 190. pontjában. Egyszersmind 
felvette a kitett két vízállásnál a viz színének esését is.

A Tiszán.

a ) Tisza-Kürtnél a Körösök beömlése felett két vízállásnál 
méretett meg a viz sebessége, úgy mint — 0‘19 és +  0.98 m. 
vízállásnál, összesen 21. függélynek 73. pontjában.

b) Szentesnél a Körösök beömlése alatt -j- 1'16, -j- 3*20 és 
-f- 1 *85 m. összesen 3 vízállásnál 31. függélynek 130. pontjában.

c) Algyőnél a Maros beömlése felett +  l -52, -+- 0-40 és 
-p 3"13 rn., összesen 3 vízállásnál 38. függélynek 125. pontjában.

d) Szegednél a Maros beömlése alatt -p 0*81, +  D18, 
+  1 '49, +  2'45, -p 3‘04, -f- 3‘98 és +  4-60 m. összesen 7 víz
állásnál 81 függélynek 396. pontjában.

e) Török-Becsénél a nagy Tiszában — 0-39 és -p 2*76 m. 
összesen 2 vízállásnál 18. függélynek 118, pontjában.

f )  Török-Becse alatt a borjasi átmetszésben — 0*37 m. víz
állásnál 5. függély 32. pontjában.

g) Tarrasnál — 0-40 és -f- 0-09 m., összesen 2 vízállásnál, 
25. függély 74. pontjában.

h) Titelnél a Béga beömléee felett -p 0-23. -)- 0'76 és 
-p 2‘07 m. összesen 3 vízállásnál, 38. függélynek 140. pontjában.

i) A közvetlen sebesség-méréseken kívül 11 emésztési ke
resztszelvény vétetett fel Tisza-Kürth, Szentes, Algyö, Szeged, 
Tarras és Titelnél, tehát összesen 66 darab, a hozzátartozó viz- 
szin-esésekkel együtt.

k) Az alsó Tiszán e szerint mindössze 8 helyen történt köz
vetetten sebességmérés, még pedig 23 különböző vízállásnál 257. 
függélynek 1088. pontjában.

l) A fenti közvetetten mérések alapján megállapított közép
sebességek és másodperczenkénti víztömegek az alább következő 
kimutatásban vannak összeállítva.

i
Kimutatás a Tisza alsó szakaszán 1887-ben végrehajtott sebesség-
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1. T.-Kürth Augusztus 1. — 0-19 659-23 0-403 263-46
2. « « 26. 4-0-98 715-87 0-609 429-95
3. Szentes Julius 22. 4- 1-16 752-33 0-455 342-74
4. « Október 14. 4-1-85 855-99 0-557 477-37
5. « Augusztus 31. -f 3-20 1106-22 0-739 818-07
6. Algyö « 20. 4- 0-40 403-75 0-446 180-18
7. (( Julius 26. 4-1-52 705-83 0-481 339-58
8. « Szept. 2. 4- 3-13 1338-67 0-632 719-58
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m.8

9. Szeged Augusztus 1. +  0-81 537-52 0-778 418-55
10. « Szept. 8. - ) - H 8 656-37 0-696 456 * 83
11. « Október 3. +  1-49 669-77 0-773 517-78
12. « « 10. +  2-45 947-24 0-779 738-51
13. « November 17. +  3-04 1071-92 0-760 815-05
14. « Október 20. +  3-98 1330-35 0-903 1201-50
15. « « 25. 4 • 00 1499-65 0-876 1314-72
16. Török -Becse Szept. 14. — 0-39 732-49 0-426 311-98 \ N agy- 

1 Tiszában
17. « Október 30. +  2-76 1277-61 0-992 1276-81 1 Nagy- 

/ Tiszában
18. (( Szept. 15. - 0 - 3 7 257-17 0-673 173-13 \borjasi át- 

f metszésben
19. Tarras « 19. - 0 - 4 0 952-59 0-279 266-43
20. « Augusztus 5. +  0-09 1080-23 0-336 363-01
21. Titel Szept. 26. +  0-23 936-14 0-324 303-72
Ä к Augusztus 10. -p 0-76 1087-16 0-281 305 -85
23. '« November 7. +  2-07 1455-91 0-573 834-34

III.

Yizemésztési keresztszelvények felvétele az 1887-ben 
vizsgálat alá vett folyókon.

Az 1887-dik évi munkaprogramm III-dik pontja szerint az 
1887-dik évben vizsgálat tárgyává teendő folyókon csak ott veen
dők fel vizemésztési keresztszelvények, a hol azt a küszöbön álló, 
vagy legközelebb várható vizszabályozások sürgősebben követe
lik. Az e tekintetben megejtendő tanulmány ez okból első sor
ban a Bábára, Szamosra és Yágra volt kiterjesztendő.

A vízrajzi osztály 1886-dik évi jelentésében már részletesen 
meg voltak jelölve mindama követelmények, melyek a másod- 
perczenkint lefolyó vízmennyiségnek meghatározására alkalmas 
helyek, illetve szakaszok kiválasztásánál általában tekintetbe 
veendők; ezeknek szem előtt tartásával az alább megnevezett 
helyek találtattak legalkalmasabbaknak a vizemésztések meg
határozására, úgy m in t:

a) Bábán :
1. A Gyöngyös patak beömlése és a Bagyogó-hid közötti 

szakaszon.
2. A szabályozási munkák befejezése után az átmetszésben 

Bába-Patonánál.
b) A Rábczán: a beősárkányi útnál.
c) A Bépczén: Kapuvár és Hövej között a kapuvári 

erdőben.
d) Az Ikván : a fertő-szt-miklósi közúti hídnál vagy a vasúti 

hidaknál.
e) A Vulkán : a sérczi közúti hídnál.
f )  A Kis-Bábán: a keczöli határban az uj hid felett.
g) A Marczalnál: a marczaltői országidnál és a gyirmóti 

határban.
h) A Vágnál:
1. A Milochovnál levő vasúti hid felett.
% Beczkó felett, «Croeni Vrch» nevű hegynél.
3. Szimő községnél.
i)  A Hármas-Körösnél :

1. А Ша sz. átmetszés alatt.
2. Gyoma alatt a 29a átmetszésben.
k) A Fehér-Körösben: Kisjenő alatt a 31*2 kilométernél.
l)  A Fekete-Körösben: Nagy-Zerind felett a 41. kilomé

ternél.
m) A Sebes-Körösben: a szakáli hid alatt a 48-5 kilo

méternél.
n ) A Berettyóban : a berettyó-szt-mártoni hid alatt a 4:47 

kilométernél és a darvasi magas partok között a csatornában.
o) A Szamosban : a szatmári közúti hid alatt.
p )  A Bodrogban :
1. A szőllőskei hid felett.
2. Sárospataknál.
q) A Latorczában : a lucskai hídnál.
r)  Az Ungban: Ungvárnál.
s) A Laborczon:
1. Nagy-Mihálynál.
2. Deregnyőnél.
t)  Az Ondóvá-Tapoly csatornában : a lioóri hid közelében.
u) A Topolyon: Yarannó körül.
v) Az Ondován : Tárnává körül.
Mindezek közül a Körösöknél és Berettyónál kiszemelt 

helyek tényleg ki is tűzettek és felvétetett e szakaszokon össze
sen 60 keresztszelvény a megfelelő vizszin-esésekkel, miután azt 
a Hármas-Körös gyomai szakaszán várható árvíz megállapítása 
szükségessé te tte ; a többi folyóknál pedig a keresztszelvények 
kitűzése és felvétele egyelőre elmaradt, mivel azt a vizszabályo
zások sürgősebben nem követelték.

IV.

A dunai árvizek lefolyásának tanulmányozása, külö
nös tekintettel a budapesti folyamszakaszra.

A dunai árvizek lefolyásának tanulmányozásánál követendő 
eljárás az 1886-dik évi jelentésben már elő lévén adva, jelenleg 
nem ismételtetik. Az ott részletezett teendők közül az 1887-dik 
évi munkaprogramm IV-dik pontja szerint 1887-ben el volt vég
zendő : a Duna vizemésztéseinek közvetlen megmérése Nagy- 
Marosnál és a dunai árvizek lefolyásának viszonyait felderítő víz
állások összeállítása és feldolgozása.

E két részből áüó teendőnek első részét a vízrajzi osztály 
nem teljesíthette egészen, mivel — mint már előbb megemlitte- 

! tett — a vízrajzi osztály Nagy-Marosnál három emésztési kereszt- 
szelvényt felvett ugyan és a viz sebességét két vízállásnál tényleg 
szintén megmérte, sőt ezen kívül Komárom felett is megmérte 
egy vízállásnál a viz sebességét a hozzátartozó keresztszelvények - 

I kel együtt; de a Dunánál ekként megindított sebességmérések a 
28,893/1887. sz. ministeri rendelet következtében félbeszakittat- 
tak és az összes sebességmérő-felszerelés a Tiszára átvitetett,

I hogy a Tisza legalsó szakaszán a sebességmérések sürgősen meg- 
i kezdessenek és mindenek előtt a Tisza legalsó szakaszán állapit- 
I tassanak meg a vizemésztések.

A Duna vizemésztésének meghatározása tehát ekként egy- 
I előre félbeszakadt és azutánra lett odázva, mikor a tiszai sebes-

2*
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ségmérések be lesznek fejezve, illetve a tiszai vizemésztések meg 
lesznek állapítva.

A munkaprogram mnak ilyetén megváltoztatása abban leli 
magyarázatát, hogy az időközben beállt kistiszai zsilip beszaka
dása a közérdekeltség figyelmét kiválóan az alsó Tisza állapotára 
irányozta és az ottani vizműtani felvételek soronkiviili megindí
tását szükségessé tette.

A dunai árvizek lefolyásának tanulmányozhatása czéljából 
felvétetett még Komárom körül kilencz keresztszelvény oly helye
ken, a hol már az előtt is voltak keresztszelvények felvéve, hogy 
a régi és újabb keresztszelvények összehasonlításából fel lehessen 
deríteni a Duna medrében Komárom körül netalán létrejött 
lényegesebb változásokat.

Ugyané czélból kezdettek meg Komáromnál a vizemésztések 
megállapításához megkivántató mérések is, mivel ezekből még 
határozottabban kitűnik a medernek változatlan állapota vagy 
időközbeni megváltozása, a minek ismerete a komáromi és buda
pesti vízállások egybevetése tekintetéből nagyon szükséges.

Mielőtt ugyanis a komáromi és budapesti vízállások egybe
vetéséből határozott következtetést tehetnénk, szükséges meg
állapítani, hogy a komáromi vizmércze körül nem változott-e 
meg lényegesen a Duna medre, és ha igen, mennyiben változott, 
minthogy utóbbi esetben a komáromi vízállásoknál e változás 
tekintetbe veendő es annak megfelelően kiigazítandó.

A komáromi folyamszakasz medrének megváltozott vagy 
változatlan állapotát kiderítő felvételek azonban eddig még fel
dolgozhatok nem voltak; de mivel némely körülményekből úgy 
látszik, hogy a komáromi folyamszakasz medre az utolsó 24 év 
alatt lényegesen nem változott, úgy vélte a vízrajzi osztály, hogy 
addig is, mig a komáromi folyamszakasz változatlan mara
dása határozottan meg fog állapíttatni, erre nézve a vízállások 
összeállítása és feldolgozása becses előzetes tájékoztatást fog 
nyújtani.

A vízrajzi osztály ennélfogva beható tanulmány tárgyává 
tette a komáromi és budapesti vízállások egymás közti viszonyai
nak felderítését és az egybevetések eredményeinek mintegy ellen
őrzéséül a főváros alatti szakaszról is bevont egy vizmérczét — a 
paksit — a tanulmány keretébe.

A tanulmány alapjául az 1864-től 1887. év végéig (24 évre) 
terjedő vizállási jegyzetek szolgáltak, melyekből külön-külön 
összeállittattak a 0 —1, 1—2, 2—3, 3—4, 4—5, 5—6, és 6—7 
meterek közötti vízállások olyképen, hogy kiindulásul a Komárom
nál kulmináló vízállás vétetett, Budapest és Paksnál pedig az a 
vízállás, melyet a Komáromtól lefelé vonuló víztömeg Budapest
nél és Paksnál kulminácziója idejében elért. Ebből nemcsak az 
tűnt ki, hogy a komáromi vízállásoknak minő vízállások feleltek 
meg az elmúlt 24 év alatt Budapest és Paksnál, hanem az is, 
hogy az egyes árhullámok mennyi idő alatt érkeztek le Komá
romból Budapestre, illetve Paksra.

Az igy méterenkint csoportosított vízállásokból először is 
évenként és azután négy évenként kiszámíttatott az a viszony, 
illetve magassági arányszám, mely a komáromi és budapesti, 
valamint a komáromi és paksi vízállások között tényleg fennállott. 
Továbbá, hogy az egyes vízállások közti arány jobban szemlél
hető legyen, kiszámíttatott az a különbözet, mely a komáromi és 
budapesti, valamint a komáromi és paksi vízállások között létezett.

A talált eredmények két kimutatásban összeállittattak, az 
egyikben az évenkinti, a másikban pedig a négy évenkinti ered
mények foglaltatnak.

Az eredményekre nézve megjegyeztetik, hogy azok kiszámí
tására a 0 és 1 m. vízállás közt 26 árhullám levonulásainál ész
lelt vízállások szolgáltak alapul; az 1 és 2 m. közt 171, a 2 és 
3 m . közt 284, a 3 és 4 m. közt 221, a 4 és 5 m. közt 102, az 
5 és 6 m. közt 18, a 6 és 7 m. közt 3 árhullám, vagyis összesen 
825 árhullám levonulásánál három helyen észlelt vízállásokból 
kerestetett ki ama viszony, mely a komáromi és budapesti víz
állások közt a legutolsó 24 év alatt tényleg fennállott.

Megjegyeztetik továbbá, hogy a jeges vízállások, valamint 
azok, melyeknek összefüggése ki nem tíint, egészen számításon 
kívül hagyattak.

Megjegyeztetik végül, hogy az alább közlendő adatok végleg 
megállapítottaknak még nem tekinthetők, miután arra a fel
tevésre támaszkodnak, hogy a komáromi szakasz mederviszonyai 
az utolsó 24 év alatt lényegesen meg nem változtak, a mely fel
tevésnek helyessége azonban még nincs teljesen bebizonyítva és 
igy a most tájékoztatásul közlendő számbeli adatok utóbb még 
némi módosítást szenvedhetnek.

Az árhullámok levonulásainál észlelt vízállásokból követ
kezők derültek ki.

a) A komáromi és paksi vízállások közti viszony az utolsó 
24 évben észrevehetőig meg nem változott, a miből következik, 
hogy vagy mind a két helyen egészen egyenlő változás ment 
végbe a mederben és az egyenlő mérvű változásoknak tulajdonít
ható, hogy a két vízállás közti viszony ugyanaz maradt, vagy 
pedig egyik szakaszon sem történt lényeges változás a mederben 
és ezért maradt meg változatlanul a vízállások közti viszony is ; 
miután pedig az első eset nem valószínű, tehát a második eset
nek kellett megtörténni, az a z : a mederviszonyok sem Komá
romnál, sem Pakson észrevehetőig meg nem változtak, és igy 
mindama különbségek, melyek Budapesten a vízállásokban az 
utóbbi időkben mutatkoztak, kizárólag a budapesti folyamszaka
szon közbejött meder-változásoknak tulajdonítandók.

b) Az árhullámok leérkezésének idejére nézve kiderült, 
hogy 1876 előtt körülbelül 1 nap alatt érkeztek le az árhullá
mok Komáromból Budapestre, — 1876 után azonban az árhul
lámok levonulása kissé meglassult és 1884—87. években körül
belül már P2 napig tartott az árhullámok leérkezése Komá
romból Budapestre.

Ennek a jelenségnek kétféle oka lehet, t. i. vagy a Komá
rom és Budapest közti folyamszakaszon a vizfolyási akadályok 
növekedtek, és ezek késleltették az árhullámok lefolyását, vagy 
pedig Komáromba kissé gyorsabban jutnak le Pozsony felől a felső 
vizek, szemben a Vág, Garam és Ipoly vizeivel s ez okozza, hogy 
a komáromi és budapesti kulminácziók közti időtartamok kissé 
meghosszabbodtak.

Nem lehetetlen, hogy a pozsonyi folyamszakaszon utóbbi 
időkben véghezvitt szabályozási munkáknak némi hatása mutat
kozik abban, hogy valamivel korábban érkeznek le a felső vizek 
Komáromba, a mely hatás azonban Budapestig nem terjedvén 
ki, ez okozhatja a komáromi és budapesti kulminácziók közti 
hosszabb időtartamot.

c) 1868/71. években, vagyis a soroksári Dunaág elzárása
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előtti 4 évben a budapesti vízállás alantabb maradt a komá
rominál :

+  1*5 méter vízállásnál 12 centiméterrel
4-2*5 « ii 33 ((
4-3*5 « « 55 «
+4*o « ii 80 «
+5*5 « i. 83 «

Ez adatok arról tanúskodnak, hogy a vízállások emelkedé
sénél emelkedett a komáromi és budapesti vízállások közti minus- 
különbözet is, de csak +  4*5 m. vízállásig, még pedig méteren- 
kint 21—25 centiméterrel; a -f- 4-5 méteren fölüli vízállás
nál azonbail a különbözet már körülbelül állandónak látszik 
lenni.

d) Az 1872—75. években, vagyis a soroksári Dunaág elzá
rását követő első 4 évben a budapesti vízállás magasabbra emel
kedett a komárominál:

4-1*5 méter vízállásnál +  10 centiméterrel 
-)- 2'5 « « "к 7 (i
4- 3'5 « « + 7  «
—[— 4*5 « n —j— 9 'i
4- 5*5 a « alantabb maradt 5 cmt.-rel.

Ez adatokból úgy látszik, hogy a komáromi és budapesti 
vízállások közt 1872—75. években állandó 7— 10 centiméter plus- 
különbözet mutatkozott, kivételt csak a +  5'5 m. vízállás látszik 
képezni, de miután ez az adat csak egyetlen egy árhullám levo
nulására támaszkodik, arra nem nagy súly fektethető.

в) Összevetve a c) és d) alatti adatokat, az tűnik ki belőlük, 
hogy a soroksári Dunaág elzárásával a vizek lefolyásában oko
zott változás folytán Budapesten a vízállások általában nagyobb 
magasságokra emelkedtek, még pedig:

4- 1*5 méter vízállásnál 22 centiméterrel
4- 2*5 i. « 44 «
—J— 3*5 e и 62 «
—{— 4*ö « « 89 «
“I- 5*o « « 78 ((

f)  Arra a kérdésre nézve, hogy a soroksári Dunaág elzárása 
utáni első években mutatkozott vizszin-emelkedés Budapestnél 
folyvást állandóan megmaradt-e, vagy pedig később megválto
zott, és ha változott, mily értelemben változott, — a vízállások 
egy és négy évenkinti egybevetéséből határozottan az tűnik ki, 
hogy az elzárás utáni első években tapasztalt vizszin-emelkedés 
Budapestnél évről-évre folyvást csökkent, körülbelül 1882-ig, 
azóta pedig a komáromi és budapesti vízállások közti különbözet 
állandónak látszik lenni.

A javulás mérvéről világos képet nyújt az 1884/7. évi víz
állási adatok egybevetése; ezek ugyanis arról tanúskodnak, hogy 
a budapesti vízállások alantabb maradtak a legutolsó négy évben 
a komárominál:

+ 1  *5 méter vízállásnál ...........  32 centiméterrel
—|—2*5 (i e ....................... 27 «
4-3*5 e ,« _ _ 26 «
4-4*5 и к ......................  25 «
4-5*5 ii (ilyen vízállás az utolsó négy évben nem volt).

g) Az elzárás utáni első négy évben tapasztalt plus külön
bözeteket egybevetvén a legutóbbi négy év alatt mutatkozó minus

különbözetekkel, kiderült, hogy az elzárás által e viz lefolyásá
ban Budapestnél okozott vizszin emelkedés eddigelé alább szállt:

4-1*5 méter vízállásnál 42 centiméterrel 
-(- 2*5 i« ii 34 «
-j- 3*5 * « 33 «
-|- 4*5 e « 34 «

vagyis a soroksári Duuaág elzárása által Budapestnél okozott 
vizszin emelkedés 1887. év végéig’átlag 36 centiméterrel csökkent.

Ez a csökenés azonban csak a 4-5 m. vízállásig mutatható 
ki a vízállásokból, de úgy látszik a 4-5 méteren felüli kevés 
számú vízállásokból, hogy a legmagasabb vízállásoknál is körül
belül ugyanannyi csökkenés állt be 1887. év végéig a vizsziné- 
nek emelkedésében.

Ismételve megjegyeztetik, hogy a fentebbi adatokban még 
némi változások állhatnak be e tanulmány további folytatásában, 
azok tehát csak előleges tájékoztatásul szolgálhatnak.

Végül megemlittetik, hogy 1887. évi junius 23-án déli 12 óra
kor 2*90 m. budapesti vízállásnál a Nagy-Marostól Duna-Pen- 
teléig terjedő szakaszon 110 kilométer hosszban 43 ponton viz
szin fixirozás történt.

V.

A Tisza folyó mederalakulásának nyilvántartása.

A már végrehajtott folyamszabályozási munkák hatása, va
lamint a meder fejlődésének irányzata mintegy láthatóvá lesz a 
meder alakulásában. A meder alakulásából tehát nemcsak a 
múltban létesített szabályozási munkák czélszerü vagy czélsze- 
rütlen volta ismerhető fel, hanem egyszersmind biztos útmuta
tást is nyújt a jövőben végzendő munkákra nézve. Nagyon szük
séges ennélfogva a folyók mederalakulását nyilvántartani, hogy 
belőle a múltra nézve okulást, a jövőre pedig biztos alapot nyer
hessünk; de ez egyik hazai folyóinknál sem szükséges annyira, 
mint a Tiszánál, a melynél legkiterjedtebb és a közérdeket leg
inkább érintő folyamszabályozás lett végrehajtva.

A mi a meder alakulásának nyilvántartása czéljából teljesí
tendő munkálatokat illeti, erre nézve a vízrajzi osztály abból a 
felfogásból indult ki, hogy a meder alakulása háromféle tekintet
ben történhetik, úgym int:

1. Átalakulhat a folyás iránya, vagyis változhat időközben a 
folyam helyzete.

2. Átalakulhat a meder fenekének mélysége és partjainak 
I magassága, vagyis változhat a folyam hossz-szelvénye.

3. Átalakulhat a meder szelvényének alakja és területe, 
í vagyis változhat a folyam keresztszelvénye; és

4. Mindeme változások következtében megváltozhat a viz
szin esése, valamint a kis, közép és nagy vizek levonulásának 
ideje; a meteorologiai tényezők határának hozzájárultával pedig 
megváltozhatik a kis, közép és nagy vizek magassága, beálltának 
ideje és tartama.

A Tisza medrében létrejövő alakulások és változások nyil
vántartása czéljából tehát szükséges, hogy a meder alakulását 
különösen e négy szempontból kísérjük figyelemmel: neveze- 

' tesen :
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1. A Tisza helyzetrajzára vonatkozólag a szabályozás alatt 
álló folyamszakaszokon jelenleg létező védgátak közt fekvő hul
lámterületen előforduló változások folytonosan figyelemmel kisé- 
rendők és nyilvántartandók.

E végből mindenekelőtt beszerzendők a Tisza védgátjai 
közé eső hullámtérnek kataszteri térképszelvényei, hogy reambu- 
lálva nyilvántartási térképül szolgáljanak. Ezenkívül könnyebb 
áttekinthetés végett szintén a kataszteri térképek alapján egy 
kisebb 1 : 20,000 mértékű térkép is készítendő.

Mind a két térképen kitüntetendők;
aj A védgátak közt fekvő hullámtér-és a védgátakon kívül 

eső ármentesitett területből mintegy 200—200 méternyi széles
ség művelési ágak szerint megkülönböztetve. A hol védgátak 
nem léteznek, ott az előirt hullámtérnél 400 méterrel nagyobb 
szélesség tüntetendő ki.

b) A Tisza medrének szabályozás előtti helyszíni fekvése.
c) A Tisza medrének és átmetszéseinek jelen helyszíni fek

vése, a Tisza medrében előforduló zátonyok, szigetek és törő par
tokkal együtt.

d) A védgátak vonalai, kilométerkarói, a természetes föld- 
szin tengerszin feletti magasságai a mederpartok mentén és a 
védgátak száraz felőli oldalán beírva.

ej A létező müépitmények, mint hidak, zsilipek, sarkantyúk, 
partvédő építmények stb.

f)  A vizmérczék helyei és 0 pontjaiknak tengerszin feletti 
magasságai.

g) A mederfejlődés nyilvántartására szükséges keresztszel
vények helyei és az ezek meghatározására szolgáló összrendezők 
és irányszögek.

h) A vizemésztések meghatározására szolgáló keresztszelvé
nyek helyei, ezek összrendezői és irányszögei.

i ) Kijelölése egyszersmindenkorra azoknak a helyeknek, 
hol a kis, közép és nagy vizek fixirozása annak idejében végre
hajtandó.

k) A végleges hossz- és magassági fixpontok helyei és ten
gerszin feletti magasságai.

Mindezek alapján a régebbi és ujabbi helyrajzok összehason- 
litandók és külön kimutatandók, hogy mily változások álltak be 
a szabályozás megkezdése és a legutóbbi felvételek óta a Tisza 
folyásának irányában, a kanyarok számában, hosszában és gör
bületeinek sugaraiban, a zátonyok s szigetek méreteiben és hely
zetében, — a törőpartok hosszában és helyzetében, — valamint 
a védgátak közti terület mivelési ágaiban. Végül a mutatkozó 
változásokból a megfelelő tanulság levonandó.

2. A Tisza hossz-szelvénye a mederalakulás nyilvántartása 
czéljából minden 5., legfeljebb 10. évben újból felveendő.

Hogy e felvételek minél kevesebb költséggel és fáradsággal 
legyenek teljesithetők, legalább minden 5. kilométer hosszban, — 
a jobb és balparton felváltva — végleges fixpontok állitandók fel 
oly helyeken, a hol előre láthatólag nincsenek kitéve az elpusz
tulásnak.

Az időnkint végrehajtott felvételek alapján (1:100 magas
sági és 1 : 20,000 hosszasági mértékben) hossz-szelvény készí
tendő, a melyben kitüntetendő:

a) A meder feneke.
b) A meder jobb és bal partja.

c) A védgátak koronája.
d) A nevezetesebb kis- és nagy vizek esése és magassága.
e) A végleges hossz- és magassági fixpontok helye és ma

gassága.
f)  A vizmérczék helye és 0 pontjainak magassága.
g) A müépitmények helye és minősége.
Ezek alapján összehasonlitandók a régebbi és ujabbi hossz

szelvények és külön grafikonokban kimutatandó, hegy a szabá
lyozás megkezdése és a legutóbbi felvételek óta mily változások 
álltak be a mederfenék legmélyebben fekvő pontjaiban és a mu
tatkozó változásokból a megfelelő tanulság levonandó.

3. A Tisza keresztszelvényei az egyszer-mindenkorra meg
állapított és a helyszínén kitűzött helyeken midőn 5., legfeljebb 
minden 10. évben — védgáttól védgátig — újból felveendők.

E felvételek alapján 1:100 magassági és 1 : 1000 szélességi 
mértékben keresztszelvények készítendők, melyekben kitünte
tendők :

a) A szabályozás előtti állapot, a mennyire az lehetséges.
b) Az időnkint talált állapot.
c) A 0 viz vonala és
d ) A nevezetesebb nagy vizek vonalai.
Továbbá minden felvétel után újból kiszámítandó :
e) A 0 viz alatti szelvények területei, szélességei és közép 

mélységei.
f )  A természetes partok átlagos magasságáig érő vízállás 

alatti keresztszelvények területei, szélességei és közép mélységei.
g) A természetes partokat meghaladó nevezetesebb nagy vi

zek alatti keresztszelvények területei és közép mélységei, külön 
az anyamederben, külön a jobb és külön a bal parton.

h) Az anyamederben megmozdult, ismét lerakodott, és végleg 
elmosott földtömegek mennyiségei,

Végül: mindezek összehasonlitandók a szabályozás előtti és 
a legutóbbi felvételkor megállapított adatokkal; és a talált ered
mények tanulsága kimutatandó.

4. A meder alakulásában, nevezetesen : a meder mélységé
ben és szelvény területében beállott mindennemű változások ha
tása, a vizszin esésében és 0 pont feletti magasságában, továbbá : 
az árhullámnak egyik helytől másik helyig való leérkezésének 
idejében, — valamint a kis-, közép- é3 nagy-vizek beálltának 
idejében és tartamában válik szemmel láthatóvá. A mederalaku
lás nyilvántartásánál tehát ezekre különös gond fordítandó; ne
vezetesen minden 5 legfeljebb 10 évi időközönkint kimutatan
dók : a kis-, közép- és nagy vizek:

a) Esései,
b) 0 pont feletti magasságai, még pedig havonkint, óvenkint 

és évcsoportonkint.
c) Leérkezésének ideje egyik vizmérczétől a másikig.
d) Beálltának ideje és tartama az egyes nevezetesebb he

lyeken.
e) Ezeken kiviil meghatározandók — a mennyiben lehetsé

ges közvetlen mérések által — a Tisza medrében különböző víz
állásoknál másodperczenkint lefolyó vízmennyiségek.

Végül mindezek összehasonlitandók az előbbi állapotokkal, 
és belőlük következtetés vonandó a folyamatban levő mederala
kulás kedvező vagy kedvezőtlen voltára.
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A fentebbiekben körülirt műveletek, tekintettel a rendelke
zésre álló pénzösszegre, 4 év alatt lesznek befejezhetők. A későbbi 
időkben azonban e műveletek már nem lesznek mindig ismétlen- 
dők, csak a lielyzetrajz reambulácziója, valamint a hossz- és ke
resztszelvények felvétele lesz minden 5., legfeljebb 10. évben 
ismétlendő, hogy a Tisza medrének alakulása folyvást nyilván
tartható legyen.

A vízrajzi osztálynak fenti értelemben beterjesztett javas
latát Nagyméltóságod 37968/87. sz. alatti intézvényével általá
nosságban elfogadni méltóztatott, azzal a megjegyzéssel, hogy a
4. pont alatt foglalt tanulmányok a javaslat keretébe fel nem 
vehetők, mivel e tanulmányok a javaslatban előadott kérdések
től függetlenül is megoldhatók; mivel továbbá e tanulmány 
eredményének ismerete felette sürgős, és mivel e két indoknál 
fogva e tanulmányoknak a vízrajzi osztály által való eszközlése 
az 1888. évi rendes munkaprogrammban s az azután következő 
évekre, mint a vízrajzi osztály teendője úgy is elő van irányozva, 
és végül mert e tanulmány egy része 1887-ben már tényleg esz
közöltetik is.

E rendelet folytán tehát a 4. pontban megnevezett tanul
mányok a Tisza mederalakulása nyilvántartásának keretén kívül 
sürgősen munkába vétettek, és lehető gyorsan folytattatnak.

VI.

A Hármas-Körös gyomai szakaszán várható árvíz 
magasságok kipuhatolása.

Már 1886-ban megindította a vízrajzi osztály a Hármas- 
Körös gyomai szakaszán várható árvíz magasságok kipuhatolá- 
sának tanulmányozását, de a magasabb vizek kimaradása foly
tán a szükséges felvételeket és kutatásokat abban az évben el 
nem végezhette, és igy e tanulmány folytatása illetőleg befeje
zése 1887-re maradt.

A fenforgó kérdés iránti tájékoztatásul szolgáljanak min
denekelőtt az alább következő általános megjegyzések.

A Fehér, Fekete, Sebes-Körös és Berettyó folyóknak forrás 
vidékei egymással összefüggő hegységekben, egymáshoz közel 
feküsznek, és igy többnyire egyszerre kapják táplálékukat a lég
csapadékból, s különösen országos esőzések alkalmával többnyire 
egy időben ömlesztik le nagy vizeiket a Borosjenő, Nagyvárad, 
B. Újfalu és Gyoma közt fekvő síkságra.

De azért az 1884. év előtti időkben mégsem találkozhattak 
össze mind e folyóvizek teljes tömegükkel Gyoma körül a Hár
mas Körösben; részint mivel a Fehér és Fekete Körösnek töl
tései még nem voltak elég erősek az árvizek felfogására, és hol 
itt, hol amott átszakadván, a nevezett két folyó árvizének egy 
része kiömlött a lapályokba, a hol hosszabb ideig hátramaradt 
folyásában; részint pedig mivel a Sebes Körösnek töltése nem is 
volt összekötve a «Sárrét»-ben, és a Sebes Körös árvize minden
kor előbb a saját sárrétjén terült el, és csak azután folyt tovább 
a Tisza felé.

1884-ben azonban már a Sebes Körös töltései is elkészül
tek, és valamennyi Körösnek töltései annyira megerősittettek,

hogy1 azok átszakadása ezután már csak rendkívüli esetekben 
fordulhat elő. De ennek az lett természetes következménye, hogy 
a mint a bihari hegyekből lefutnak az egyes folyók árviztömegei, 
1884. év óta már kénytelenek utjokat haladéktalanul tovább foly
tatói lefelé, és miután többnyire egyszerre érkeznek le a sik 
földre, most már beállt annak a lehetősége, hogy a Hármas Kö
rösbe is egyszerre érkeznek, és ott oly magasságra emelkedhet
nek, mely az ottani töltésekre veszélyessé válhatik, sőt esetleg 
túl is hághatják a Hármas Körös töltéseit.

Felette szükséges tehát előre tudni, mielőtt a mostani hely
zet következményeit, valamely szomorú tapasztalásból lennénk 
kénytelenek megismerni, hogy az egyesült Hármas-Körösben, de 
különösen annak Gyoma körüli szakaszán, mily magasságú ár
vizek várhatók jövőre ? mivel a fent megemlített körülményeknél 
fogva ott oly magasságra emelkedhetnek esetleg az árvizek, a 
minő eddig még soha sem volt tapasztalható.

Ez eshetőségről már gondoskodva van ugyan annyiban, a 
mennyiben 17,163/88.3. szám alatti miniszteri intézvénynyel 
elrendeltetett, hogy a gyomai szakaszon az eddigi legmagasabb 
1881-ik évi árviz színe felett D42 meterrel magasabbra emeltes
senek a töltések. De ennek megállapításánál oly kevés adat állott 
rendelkezésre, hogy tekintve a kérdés gyakorlati nagy fontossá
gát és a fenyegethető veszélynek egy nagy vidéket sújtó káros 
következményeit, a vízrajzi osztálynak legelső teendői közé kel
lett, hogy tartozzék-e fontos kérdést újabb és behatóbb tanul
mány tárgyává tenni.

E fontos kérdés megoldásánál nagyjában követendő eljárást 
a vízrajzi osztály már 1886-ban megállapította, a melynek alap
ján végrehajtott műveletek a következő eredményekre vezettek :

1. Kiválasztattak azok a helyek, a honnan a Körösök és 
Berettyó vizei egyenlő idő alatt folynak le a gyomai szakaszra.

E helyek kiválasztásánál kettőre kellett különösen figyelni, 
úgymint ä kiválasztandó helyen 1884. év óta vizmérczének kell 
fennállni és észleltetni, azonkívül közelében oly normalis meder
nek kell előfordulni, mely alkalmas az illető folyó másodper- 
czenkinti víztömegének számítás utján való megállapítására.

* E követelményeknek megfelel a Körösöknél Kisjenő, Nagy- 
Zerind és a szakáli hid, a hol körülbelül egyenlő időkben kulmi
nálnak az illető folyók vizei, és a honnan a vizek körülbelül 
egyenlő idő alatt folynak le a gyomai szakaszra.

A Körösök eme vízállásaival a Berettyónak b.-újfalui mér- 
czéjén ugyanazon időkben mutatkozott vízállásai hozattak kom- 
bináczióba; mivel B.-Ujíalutól szintén körülbelül annyi idő alatt 
futnak le a vizek a gyomai szakaszra, mint a Körösöknek fen
tebb megnevezett vizmérczéitől a Körösök vizei.

2. A kiválasztott helyeken és a gyomai szakaszon, több kü
lönböző állású vizszinek esései felvétettek, a megfelelő köbmennyi
ségek kiszámíttattak, és a víztömegek vonalai megszerkesztettek.

A szóbau forgó négy folyónál kiválasztott helyeken, vala
mint a gyomai szakaszon különböző vízállásoknál másodperczen- 
kint lefolyó vízmennyiségek — tudvalevőleg — legbiztosabban a 
viz sebességének közvetlen megmérésével lett volna megállapít
ható. Ezt a legbiztosabb eljárást azonban, tekintve a rendelke
zésre álló időt és munkaerőt, követni nem lehetett, és meg kel
lett elégedni a bár kevésbbé pontos, de gyakorlatilag véve mégis 
elég biztos eredményre vezető számítási eljárással, annál is-
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inkább, mivel a gyomai szakaszon eddig még soha meg nem 
jelent, — tehát közvetetlenül meg sem mérhető — de legrosz- 
szabb esetben jövőre mégis várható árvíz maximális magassága 
szintén csak számítás utján állapítható meg.

A másodperczenkint lefolyó víztömegnek számítás utján 
való megállapításához szükséges keresztszelvény- és vizszin- 
esésre nézve a vízrajzi osztály úgy járt el, hogy egy normálisnak 
vehető 400—500 m. hosszúságú vonalon felvett 10 keresztszel
vényt, és ezeknek középértékéből s a megfelelő vizszin eséséből 
a Ganguillet és Kutter-féle képlet segítségével számította ki a 
középsebességet és másodperczenkinti vizemésztést; még pedig 
olyképen, hogy az anyameder vizemésztése egészen külön, a bal 
és jobbparti hullámtereken pedig szintén külön-külön számítta
tott k i ; továbbá mivel a hullámtereken lényegesen több folyási 
akadályok léteznek, mint az anyamederben: a hullámtereknél 
0'005-el nagyobb érdességi koefficziens alkalmaztatott, mint az 
anyamedernél; kivévén a Hármas-Köröst, a hol az anyameder 
és hullámtér érdessége között alig van valamennyi csekély kü
lönbség.

Az érdességi koefficziens megállapítása végett mindegyik 
folyónál néhányszor közvetetlenül megmértük a folyóvíz felszí
nének sebességét, és ugyanakkor megmértük a viz színének 
eséseit is, ezekből pedig és a hozzátartozó keresztszelvényekbő 
kiszámítottuk a tényleg lefolyt víztömegeket, végül mindezekből 
meghatároztuk az érdességi n koefficzienst, és úgy találtuk, hogy :

a Bérréttyónál: n =  0*070
a Sebes-Körösnél: n =  0*029 , ,

, , Tr , „„„ az anyamederben
a Fekete-Korosnel: n =  0*035, , _  . „ , az illető helyeken,
a Feher-Körösnél: n — 0*037
a Hármas-Körönéi: n =  0*028

A felvett keresztszelvények helyeire és a vizszin esésekre 
nézve legyen megemlítve, hogy:

A Hármas Körös Gyoma melletti szakaszán, a 29a átmet
szésben, 360 m. hosszban felvétetett 10 keresztszelvény és meg- 
állapittatott 6 vízállásnál a vizszin esése.

A Fehér Körös Kis-Jenő melletti szakaszán Kis-Jenő alatt, 
450 m. hosszban felvétetett 10 keresztszelvény és megállapitta- 
tott 6 vízállásnál a vizszin esése.

A Fekete Körös nagyzerindi szakaszán, Nagy Zerind felett, 
450 m. hosszban felvétetett 10 keresztszelvény és megállapitta- 
tott 5 vízállásnál a vizszin esése.

A Sebes Körös szakáli szakaszán, a szakáli hídon alul, 450 m. 
hosszban felvétetett 10 keresztszelvény és megállapittatott 5 víz
állásnál a vizszin esése.

A Berettyóban a b.-szt.-mártoni szakaszon, a b.-szt.-mártoni 
hídon alul, 450 m. hosszban felvétetett 10 keresztszelvény és 
megállapittatott 4 vízállásnál a vizszin esése.

E szerint felvétetett összesen 5 helyen 50 keresztszelvény és 
megállapittatott 26 különböző vízállásnál a vizszin esése.

Felvétetett ezeken kívül a 22. sz. átmetszés alatt is 10 ke
resztszelvény, de mivel kiderült, hogy ez a szakasz egészen a 
Tisza vizének hatása alatt áll, a Körösök vizeinek kiszámítására 
nem használtattak fel.

. A felvett keresztszelvényekből és vizszin esésekből kiszá
míttattak a megfelelő vizemésztések; ezekből pedig a víztöme

gek vonalai megszerkesztettek, melyekből bármely vízállásnak 
megfelelő vizemésztés egyszerűen leszedhető.

Ezek alapján kikerestettek az egyes folyóknak maximális 
víztömegei, és úgy találtattak, hogy:

A Fehér Körösnek Kisjenőnél legnagyobb víztömege volt 
1887-ik évi május 22-én, 6*22 m. vízállásnál: 354 m3.

A Fekete Körösnek N. Zerindnél 1881-ik évi márczius 31 én, 
0*79 m. vízállásnál: 422 m8.

A Sebes Körösnek a szakáli hídnál 1887. évi május 22-én, 
4*06 m. vízállásnál: 390 m8.

К Berettyónak a b.-ujfalui hídnál 1881. évi márcz. 15-én, 
4*40 m. vízállásnál: 113 m 3.

Tehát a fenti négy folyónak maximális víztömege összesen 
1279  köbméter másodperczenkint.

3. Megállapittatott az az arány, a melyben a szóban levő 
folyók felső szakaszain egy és ugyanazon időben mutatkozó víz
állások állnak azokkal a vízállásokkal, melyeket ugyané vizek 
lefolyása a gyomai szakaszon tényleg létre hozott.

A kitűzött feladat megoldására alkalmas vizmércze helyek 
kiszemelése után egy kimutatást állítottunk össze az ott 1884/7. 
években észlelt vízállásokból, a melyben felvettünk minden oly 
vízállást, mely a kiszemelt helyeken a kisvizen, azaz a mércze 
0 pontján felül emelkedett, — egy bizonyos magasságban kul
minált, és hatása a gyomai vízállásra felismerhető volt.

E kimutatásban 61 napon át 5 helyen észlelt, összesen 305 
vízállás van egybevetve, melyből különösen a következők tűn
nek k i :

a) A felülről jövő egy és ugyanazon magasságú, de rövid 
tartamú vizek alacsonyabb, — hosszabb tartamú vizek pedig 
nagyobb magasságra emelik Gyoma körül az egyesült vizek 
felszínét.

b) A magasabb vizek kulminácziói lassabban érkeznek le 
Gyomára, mint az alacsonyabb vizeké; még pedig 1884/7-dik 
években a 0 és -j- 2 m. közti vízállások átlag körülbelül 2*2 nap 
alatt jutottak le Gyomára, a +  2 és -j- 3 m. közti vízállások 
2*8 nap alatt, — és a +  3 méteren felüli vízállások 3*7 
nap alatt.

c) A magasabb vizek kulminácziója tovább tartott Gyomé
nál, mint az alacsonyabb vizeké; még pedig a kulmináló vizek 
Va méteres vastagságát tekintve; átlag tartott a kulmináczió 
Gyománál:

a 0 és +  1 m. közti vízállásnál 6*5 napig
a-(- 1 és +  2 * (i (i 5*9 «
a +  2 és +  3 « « в 7*3 «
a +  3 meteren felüli « 9*0 «

d) A felülről jövő és Gyománál mutatkozó vízállások közti 
arányt tekintve minél alacsonyabb vizek indulnak meg felülről, 
annál nagyobb arányban mutatkoznak Gyománál. Ugyanis:

a 0 és +  1 m. közti vízállásoknál az arányszám: 2*94
a +  1 és +  2 <( « « « « 2*33
a +  2 és -j- 3 « « « (i « 1 *97
a -j- 3 méteren felüli « « « 1*51

e) 1884/7-ik években legfeljebb hét árhullám érte egymást 
utói Gyománál, de ezek közül csak az első négy árhullám hozott 
felülről +  3 méteren felüli vízállásnak megfelelő víztömeget.
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f )  az első árhullámmal érkező vizek legtöbbnyire kisebb 
magasságra emelkednek Gyománál, mint a második vagy har
madik árhullámokkal érkező vizek.

g) Feltéve, hogy a szóban lévő négy folyóban egyszerre áll
nának be a maximális vizek, és hogy ezek az első árhullámmal 
érkeznek Gyomára, akkor Gyománál -f- 6*91 méterre emelked
nék a viz színe; — ha pedig a második árhullámmal jönne, 
akkor -j- 7*19 m. magasságot érné el Gyománál; és miután az 
eddigi legmagasabb vízállás Gyománál +  6*57 méter volt, a 
várható maximális vizszin-emelkedés első esetben 34, és máso
dik esetben 62 centiméter lenne.

4. Megállapittatott az az arány, a melyben a szóban levő 
folyók felső szakaszairól másodperczenkint lefolyó víztömegek 
megfogynak, mig a gyomai szakaszra leérkeznek.

A vízállásokból levont következtetések a dolog természeténél 
fogva, nem lévén eléggé biztosnak tekinthetők, szükségesnek ta 
láltuk a Gyománál várható maximális vizszin lehető alapos 
kipuhatolása végett egybevetéseinket a víztömegekre is kiter
jeszteni.

Egybeállitottuk ennélfogva mindazokat a víztömegeket, 
melyek a szóban levő négy folyó kiszemelt helyein 1884/7 évek
nek minden napján másodperczenkint elfolytak: azután összeál
lítottuk ezekből a felső szakaszokon kulmináló vizek köbtömegeit, 
és azokat a víztömegeket, melyek a felső víztömegeknek meg
felelően az alsó szakaszon Gyománál szintén másodperczenkint 
elfolytak. Külön csoportosítottuk továbbá a különböző nagyságú 
víztömegeket a szerint, a mint azok a 0 és 200, 200 és 400, 
400 és 600, 600 és 800 köbméter közé esnek, végül a 800 köb
méteren felülieket.

Könnyebb és világosabb áttekintés nyerhetése végett össze
állítottuk még árhullámok szerint a kulmináló vizeket, és mind
ezen egybevetésekből a következők derültek k i:

a) Az egyes árvizek több árhullámokból állanak, melyek 
3—26. átlag 9 napi időközökben szokták egymást követni, és a 
Hármas-Körösben Gyománál egymást utolérni.

b) Az 1884/7-diki években hétnél több árhullám nem érte 
utol egymást Gyománál.

c) A szóban lévő négy folyónak mindegyikében nem mu
tatkozik egyszerre a maximális víztömeg.

d) A kisebb viztömegü árhullámok gyorsabban érkeznek le 
Gyomára, mint a nagyobb viztömegüek.

e)  ügy látszik, hogy a kisebb tömegű árhullámok átlag na
gyobb arányban mutatkoznak Gyománál, mint a nagyobb töme
get vivő árhullámok.

f )  A másodperczenkint 800 köbmétert meghaladó víztöme
gek csak az első vagy második árhullámmal jöttek le 1884/7-ik 
években Gyomára.

g) Csak is a veszélyessé válható 800 köbméteren felüli víz
tömegeket tekintve, ezek az első árhullámmal jőve 0*64 arány
ban, és a második árhullámmal érkezve 0.72 arányban mutat
koztak Gyománál.

h) ügy látszik, hogy ha а П. árhullám másodperczenkinti 
víztömege nagyobb, mint az I. árhullámé, akkor a II. árhullám 
nem igen hágja túl az átlagos arányszámot Gyománál; mig 
ellenben, ha a II. árhullám víztömege kisebb az I. árhulláménál, 
akkor a II. árhullám arányszáma az átlagosat tulhágja, esetleg

Évkönyv.

eléri az 1 egészet, sőt azon felül is emelkedik, mikor igen nagy 
az első és második árhullám víztömegei közti különbözet.

i) A maximális vizek még az eddig ismert legkedvezőtlenebb 
1881-iki nagy vizek idejében sem álltak be egyszerre, mind a 
négy folyónál; nnál kevésbbé valószínű tehát, hogy a maximális

/

vizek kétszer < ,ymásután, mindenütt egyszerre jelentkezzenek.
k) Az ese jen, ha a szóban levő négy folyó eddigi legnagyobb 

magasságát e /  időben érné el, a felső szakaszokon, akkor össze
sen 1279 kői néternyi maximális víztömeg jönne másodperczen
kint a felső ' ,akaszokról Gyoma felé.

l) Feltéve, hogy az előbbi pontban kitett maximális víztömeg 
az I. árhullámmal érkeznék le Gyomára, akkor a viz színe Gyo
mánál -+- 6.60 méterre emelkednék. Ha pedig a maximális víz
tömeg a II. árhullámmal állna elő, akkor Gyománál a viz színe 
-j- 6*80 méterre emelkednék. Feltéve azt az esetet, hogy a maxi
mális víztömeg az 1881-ikihez hasonló kedvezőtlen körülmények 
közt fog lefolyni Gyomához, akkor itt +  7* 11 méter magasságú 
vízállás várható. Végül feltevén azt a különben valószínűtlen eset 
beálltát, hogy az összes maximális víztömeg megfogyás nélkül 
jut le Gyomához, ez esetben Gyománál +  7*45 méterre emelked
nék az árvíz. Minthogy pedig az eddigi legmagasabb viz Gyomá
nál -J- 6*57 m. volt, ennélfogva a várható vizszin-emelkedések
lesznek:

az I. árhullámnál ... ... ...................  04)3 m.
« П. » .................. . ...........  0-23 «

az 1881-ikihez hasonló esetben................. . 0*54 «
abnormális esetben...................................  0*88 «

5. A várható maximalis vízmagassághoz képest elegendő 
magasak-e a gyomai szakaszon fennálló védt öltések ?

A gyomai vizmércze 0 pontjának tengerszin feletti magas
sága abban az időben, melyre tanulmányunk kiteqed, 79*18 m. 
volt, ennélfogva a Gyománál várható maximális vizeknek tenger
szin feletti magasságai lesznek:

az I. árhullám nál: ...................  79*18 +  6*60 =  85*78 m.
« II. « ...........  79*18 +  6*80 =  85*98 «

az 1881-iki esetben : ...........  79*18 +  7*11 =  86*29 «
abnormális « ...........  79*18 +  7*45 =  86*63 «

Mivel pedig a végleges védtöltések koronáinak tengerszin 
feletti magassága a 17,163/883 sz. ministeri rendelettel Gyomá
nál 87*17 méterre volt megállapítva, ezt a magasságot össze
hasonlítva a várható maximális vizek magasságaival, kitűnik, 
hogy a végleges magasságban kiépített töltések, a várható maxi
mális vizeknél magasabbak, még pedig:

ha az árvíz az I. árhullámmal érkezik le 1*39 m. 
ha «i « « II. « « « 1 * 1 9  ((
az 1881-dikihez hasonló esetben ........... 0*88 «
abnormális esetben ...........................  0*54 «

vagyis: ha a védtöltések az elrendelt magasságokban ki lesznek 
építve, akkor elegendő magasságúak lesznek ahhoz, hogy közöt
tük a várható maximális vizek különös veszély nélkül lefoly
hassanak.

Nem ily megnyugtató a mostani állapot. Ugyanis: Gyoma 
körül a véglegesen ki nem épült töltések tengerszin magassága 
átlag: 86*67 méter; és igy a Gyoma körül jelenleg fennálló

3
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ideiglenes töltések a várható maximális vizeknél magasabbak 
ugyan, még pedig:

ha az árvíz az I. árhullámmal érkezik 0-89 méterrel 
ha « « « II. « « 069  «
az 1881-dikihez hasonló esetben _ 0*38 «
abnormális esetben _ _ 004  «

de ezekből látni való, hogy már az 1881-dikihez hasonló esetben 
is komoly veszedelem állna be, mivel az ideiglenes védtöltések 
koronái csak 0*38 méterrel lennének magasabbak az árviz vár
ható magasságánál. Annál inkább nagy lenne a veszedelem az 
abnormális eset bekövetkeztében, mikor az árviz színe körül
belül egy magasságban állna a védtöltések koronáival, és csak 
nagy erőfeszítéssel lenne lehetséges Gyoma vidékét az elárasztás
tól megvédeni.

6. A vízlefolyás viszonyai mennyiben változtak meg a véd
töltések kiépítése óta ?

Miután fejtegetéseinkkel kiderítettük a Körösök és Berettyó 
folyók vizeinek lefolyási viszonyait, önként merült fel az a kér
dés, hogy vájjon a védtöltések kiépítése előtt mily viszonyok áll
tak fenn e tekintetben ? és igy a védtöltések kiépitése mennyiben 
változtatta meg a régi viszonyokat ?

E kérdések megfejtése végett összeállítottuk a három Körös 
és Berettyó folyók vízállásait 1873 elejétől kezdve 1881. év 
végéig. Az összeállításnál és egybevetésnél egészen úgy jár
tunk el, mint a védtöltések kiépitése utáni 1884/87-dik évek 
vízállásainál.

Egybevetéseink alapjául 68 napon észlelt 340 vízállás szol
gált, melyekből a védtöltések kiépitése előtti múltra nézve a 
következők tűnnek k i :

a j  A kulminácziók Gyomára érkezésének idejét illetőleg úgy 
látszik, mintha az 1 méternél magasabb vizek körülbelül egyenlő 
idő alatt érkeztek volna le Gyomára.

b) A Gyománál kulmináló vizek legfelső V* méteres ma
gasságát tekintve, a kulmináczió tartott átlag:

a 0 és +  1 m. közti vízállásnál 4-0 napig
a +  1 « -f- 2 e (i « 8'8 л
a +  2 « -j- 3 « « « 12*2 «
a -j- 3 méteren felül ...  .......... - 19'5 «

c) A nagyobb vizek kisebb arányban jelentkeztek Gyománál, 
mint a kisebb vizek; még pedig :

a 0 és +  1 m. közti vízállásnál 3’ 14 volt az arányszám
a +  1 « +  2 « * « 2*37 « « «
a -J- 2 « +  3 « « (i 1'90 « « «
a +  3 méteren felül .................... 1 *69 « « «

d) Az 1873/81-diki időszakban 13 árhullám érte egymást 
utói Gyománál és majd mindegyik, számra nézve az első 11 ár
hullám hozott +  3 méteren felüli nagy vizet.

e) Az első árhullámmal majdnem mindenkor kisebb arány
ban érkeztek le Gyomára a felső vizek, mint a második és követ
kező árhullámokkal.

A védtöltések kiépitése előtti viszonyokat egybevetvén a 
kiépítés utáni időkben megállapított vizlefolyási viszonyokkal, 
következők tűnnek k i :

a) Az 1873/81-diki időszakban az egy méternél magasabb 
vizek — különbség nélkül magasságukra — körülbelül egyenlő 
idő alatt látszanak leérkezni Gyomára; ellenben az 1884/7-diki 
időszakban a magasabb vizek kulminácziói fokozatosan lassab
ban érkeztek le Gyomára, mint az alacsonyabb vizeké. A mi 
pedig a -j- 3 méternél nagyobb vizek leérkezésének idejét illeti, 
úgy látszik, hogy abban tekintetbe vehető változás nem történt. 
Ugyanis : az 1873/81-diki időszakban átlag 3—4 nap alatt érkez
tek le Gyomára, az 1884/7-diki időszakban pedig átlag 3—7 nap 
alatt.

b) A Gyománál kulmináló vizek legfelső Va méter vas
tagságú részének kulminálási időtartamát tekintve, a -fi 3 méte
ren felül emelkedő vizek kulmináczióinak időtartama körül
belül felényivel megkevesbült a védtöltések kiépitése u tán ; még 
pedig:

a -f 1 és -f- 2 m. közti vízállásoknál átlag 1 ‘8 nappal
a -f- 2 « 4 -3  « « (i « 4-9 ((
a +  3 méteren felüli « « 10-5 «

c) A védtöltések kiépitése óta körülbelül felényivel keve
sebb árhullám éri egymást utói Gyománál, és több mint felényi
vel kevesebb árhullám hozott +  3 méteren felüli középvizállás- 
nak megfelelő nagy víztömeget.

d) A védtöltések kiépitése mit sem változtatott a viz folyá
sának ama viszonyában, hogy az első árhullámmal jövő víztömeg 
legtöbbnyire kisebb magasságra emelkedett Gyománál, mint fel- 
emelkedett volna, ha ugyanazon víztömeg a második árhullám
mal érkezett volna Gyomára.

e) A védtöltések kiépitése után nem emelkedtek Gyománál 
a vízállások arányitva a felső vízállásokhoz. Ennek a meglepő 
eredménynek oka valószínűleg abban rejlik, hogy a védtölté
sek kiépitése óta ritkábban érik egymást utói az árhullámok 
Gyománál, és igy kevesebbszer szaporítja a megelőző árhul
lámból még le nem folyt víztömeg az újból érkező árhullám 
víztömegét.

f )  A Körös-védtöltések kiépítésének tehát az lett a feltű
nőbb eredménye, hogy Gyománál nem okozott a réginél nagyobb 
arányú vizszin emelkedést, és hogy a Körösök nagyvizei most 
átlag 10’5 nappal rövidebb ideig tartanak, mint annak előtte, és 
ennek következtében több mint felényivel csökkent annak a 
lehetősége,' hogy a Körösök nagyvizei a Tisza nagy vizeinél 
találkozhassanak; vagyis: tetemesen csökkent amaz esetek 
lehetősége, melyekben a Körös vize a Tisza vizét duzzasztani 
szokta.

Végül megjegyezzük, hogy noha az 1884/7-ik években ész
lelt adatok azt mutatják, hogy a 17,163/1883. ministeri szám 
alatt elrendelt töltésmagasságok elegendők, és hogy a védtöltések 
kiépítésének általában jó hatásuk lett, de mivel a Körösök kép
ződése még nem fejeződött be, sőt ép ez idő szerint igen nagy 
fejlődésben v a n : nem bizonyos, hogy fejlődésének jó irányát 
ezutánra is megtartja-e, vagy sem ? Ennélfogva felette szükséges, 
hogy a Körösök fejlődése továbbra is a legnagyobb figyelem
mel kísértessék, mert csak úgy lehet a netalán helytelen fej
lődést elég korán észrevenni, és azon kellő időben sikeresen 
segíteni.
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A magyar állam közúti, vasúti és vizi térképének
elkészitése,

Nagyméltóságod 1887-ik évi május hó 4-én 1296. ein. szám 
alatt kelt magas intézvénynyel a magyar állam közúti, vasúti és 
vizi térképének elkészítését elrendelni s a térkép összeállításával 
a vízrajzi osztályt megbízni méltóztatott.

Ugyanis már régóta éreztük annak szükségét, hogy a törvé
nyesen megalakult, s a közmunka- és közlekedésügyi in. kir. mi
nisterium felügyelete alatt álló vizszabályozó és ármentesitő tár
sulatok területei, védtöltései és egyéb helyi körülményei vala
mely erre alkalmas mértékű térképen kitüntetve legyenek. Egy 
ily térképnek szerkesztésével és a m. kir. államnyomda utján 
leendő sokszorosításával Nagyméltóságod a fenti magas intézke
désben oly hozzáadással méltóztatott a vízrajzi osztályt megbízni, 
hogy ezen térképen a közutak és vasutak közlekedési vonalai is 
ki legyenek tüntetve; ennélfogva az eredetileg tervezve volt ár- 
mentesitési térkép helyett egy oly térkép elkészitése határoztatok 
el, melyben az ármentesitő társulatok területein, töltésein stb. 
kívül a közutak és vasutak is benne foglaltassanak.

Hogy a szóban forgó térképen minél többet ki lehessen 
fejezni, a nélkül, hogy az túlságosan nagy és költséges legyen, 
legczélszerübbnek mutatkozott azoknak a vésett köveknek fel- 
használása, melyekről nyomatott a m. kir. államnyomda által 
1884-ben a magyar állam közigazgatási térképe. A vízrajzi osz
tály tehát a m. kir. államnyomda igazgatóságával érintkezésbe 
lépett oly őzéiből, hogy a kívánt térkép, az innen nyerendő ú t
mutatások szerint, minél pontosabban elkészüljön.

A szóban forgó térképnek fennebb előadott czélja és rendel
tetése szerint a vízrajzi osztály ebbeli működése különösen három 
irányban volt igénybe véve; ugyanis, hogy

1. az állami, törvényhatósági és vámutak, továbbá:
2. az összes vasutak hossza és iránya; végül hogy
3. a közmunka- és közlekedésügyi m. k. ministerium fel

ügyelete alatt álló vizszabályozó társulatok töltéséinek iránya és 
hossza, valamint az ármentesitett területek helyzeti fekvése és 
nagysága helyesen ki legyenek tüntetve, s hogy a térkép kiegé
szítő részét képezendő kimutatásokban foglalt adatok lehetőleg 
hibátlanok legyenek.

A vízrajzi osztály ezen adatokért a legilletékesebb hivatalok
hoz fordulván, a közutakra vonatkozó adatokat a m. kir. állam- 
épitészeti hivatalok szolgáltatták, a vasútiakat a m. kir. vasúti 
főfelügyelőség; az ármentesitő társulatok területeinek fekvésére 
és nagyságára, valamint a töltések irányára és hosszára vonat
kozó adatokat a m. kir. folyammérnöki hivatalok, részben pedig 
maguk az illető vizszabályozó és ármentesitő társulatok.

Az ekképen nyert és rendszeresen összeállított, megbírált s 
esetleg helyesbített adatok alapján a vízrajzi osztály a térképet, 
illetőleg annak egyes lapjait, a különböző szinü nyomatok sze
rint elkülönítve megszerkesztette s 300 példányban leendő sok
szorosítás végett a m. kir. államnyomdának átadta.

Az 1 :360,000-hez való mértékű s 12 lapból álló térkép 
használati értékét lényegesen növelik azon kimutatások, melyek

VII.
a térképlapok üres helyeire reányomattak. Nevezetesen az egyik 
kimutatás a magyar állam területén létező állami, törvényható
sági és vámutaknak számait és hosszait tünteti ki törvényható- 
ságonkint; a második kimutatás a magyar állam területén létező 
összes vasutakra vonatkozó adatokat tartalmazza, vasúti társula
tok szerint csoportosítva; végül a harmadik kimutatás a köz
munka és közlekedésügyi m. kir. ministerium felügyelete alatt 
levő vizszabályozó és ármentesitő társulatok területeire és tölté
seire vonatkozó adatokat foglalja magában.

A munka megkezdésekor az volt a vízrajzi osztály szándéka, 
hogy a beérkezett és itt kellően feldolgozott adatok lehetőleg 
egész terjedelmükben a térképre nyomandó kimutatásokban 
közöltessenek. Ezen szándék azonban megvalósítható nem volt, 
minthogy a térképen rendelkezésre álló tér szűke miatt a szóban 
forgó nagy terjedelmű kimutatások csak alig olvasható kicsiny 
betűkkel nyomatva fértek volna el a térképen, minélfogva Nagy
méltóságod kegyes volt megengedni, hogy a térkép magyaráza
tául szolgáló összes adatok egy külön füzetben kinyomatva jelen
jenek meg, s a térképen csak az összesített kimutatások foglalja
nak helyet. Ezzel el van érve, hogy a legszükségesebb összesített 
adatokat a térkép is tartalmazza, a részletes adatok pedig, melyek 
a térkép összeállítása alkalmával beszereztettek, hiány nélkül 
feldolgozva: egy külön füzetben, mint a térkép mellékletében, lát
nak napvilágot, hogy szolgálatára álljanak úgy a közönségnek, 
mint a ministerium illető szakosztályainak.

A szóban forgó füzetnek tartalma a következő:
1. Kimutatás a Magyarország területén létező állami utak 

hosszáról. (Utvonalonkint.)
2. Kimutatások a Magyarország területén létező állami, tör

vényhatósági és vámutak hosszairól. (Megyénkint.)
3. Kimutatás a Horvát-Szlavonország területén létező állam- 

utak hosszairól:
a)  utvonalonkint,
b) építészeti hivatalok szerint.
4. Kimutatások a Horvát-Szlavonország területén létező 

állami és országutakról. (Megyénkint.)
5. Összesített kimutatás a Magyarország területén létező 

állami, törvényhatósági és vámutakról.
6. Összesített kimutatás a Horvát-Szlavonország területén 

létező állami és országutakról.
7. Kimutatások a magyar állam területén létező vasutakról.
8. Összesített kimutatás a magyar állam területén létező 

vasutakról.
9. Kimutatások a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. 

ministerium felügyelete alatt álló vizszabályozó és ármentesitő 
társulatokról.

Úgy a térkép valamint az annak kiegészítő részét képező 
füzet 300 példányban jelenik meg, még pedig a térkép valószí
nűleg április végén, a füzet pedig április közepén fog a nyomdá
ban teljesen elkészülni.

3*
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VIII.

Vizmütani felvételek.

A) A Dunán.

A budapesti, mohácsi és újvidéki m. kir. folyammérnöki 
hivatalok kezelése alatt álló szakaszokon az 1882. évi 22,296 
szám alatt kelt magas rendelet alapján folyamatban levő vizmü
tani felvételek állanak:

1. A meglevő térképek általános kiigazításából.
2. A kilométer kövek elhelyezéséből.
3. Egy vizszin fixirozásából.
4. A legmélyebb pontok fenékvonalának megállapításából.
5. Az általános folyamrendszer megítéléséhez szükséges tel

jes, továbbá az építési tervek elkészítéséhez szükséges parti szel
vények felvételéből. Végül

6. Emésztési keresztszelvények felvételéből és ugyanezekben 
eszközlendő sebességmérésekből.

A felvételek részleteire, valamint a felvett adatok feldolgo
zására vonatkozó részletes utasítás az 1884. évi 13698. számú 
ministeri rendelet alapján az illető folyammérnöki hivatalok 
vezetőivel annak idején kidolgoztatván, megállapittatott, hogy 
következő részletek készíttessenek el.

1. A helyszinrajz háromféle mértékben, t. i. a) 1:7200-
b) 1: 20,000- és c) 1: 100,000-hez való arányban.

2. A hosszszelvények ugyancsak háromféle mértékben álli. 
tandók elő, melyekben a hosszak a fent felsorolt arányokban 
rajzolandók, a magasságok pedig a természetbeni méreteknek 
200-ad részét képezzék.

3. A közönséges és emésztési keresztszelvényekben a hosszak 
1:2000, a magasságok 1 : 200-hoz való arányban dolgoztas
sanak ki.

4. Minden egyes önálló építési tárgyról külön építési terv 
készítendő, mely álljon:

a) helyszinrajzból,
b) hossz- és keresztszelvényekből,
c) előméretböl,
d) árelemzésből,
e) költségvetésből,
/ ) építési leírásból, különös tekintettel a felhasználandó 

építési anyagok minőségére, termelési tífelyekre, szállítási 
módra és távolságra sat., mint a mely adatok a költségvetésre 
mérvadók.

5. Végül az összes műtárgyakról egy általános építési leírás 
készítendő, melyben a szabályozási elvek részletesen kifejtve s 
indokolva, — a végrehajtandó munkálatok egymásután felso
rolva, főbb vonásaiban ismertetve és az összes költségek kimu
tatva legyenek.

Midőn a munkálatok ezen utasítás értelmében haladtak és 
folytattattak, Nagyméltóságód tekintettel arra, hogy ezen felvé
telek által szolgáltatott eredmények annak idején a vízrajzi osz
tály által lesznek értékesítendők, a felvételek felülvizsgálásával 
1887. évi ápril hó 6-án ad 5809 sz. alatt kelt rendeletben a víz
rajzi osztály vezetőjét kegyeskedett megbízni azzal, hogy min
denütt a hátralék megjelölése mellett a hivatal főnökével egyet

é rtő ig  az 1887. évi munkaprogrammot, a rendelkezésre álló 
költség erejéig megállapítsa, s annak felelősség melletti kivitelét 
mindegyik hivatalnál egy, az illető hivatal létszámához tartozó 
s különösen megnevezendő egyén vezetésére bízza.

Ezen magas rendelet értelmében a hivatal vezetőivel egyet
értőig, mind a három folyammérnöki hivatal részére megálla
pítván az 1887. évi munkaprogrammot, és a munka vezetése 
iránt intézkedvén, az illető hivatalok következő külső és belső 
munkákat teljesítették 1887-ben:

a) A budapesti m. kir. folyammérnöki hivatal által tel
jesített

Külső munkák: a szentendrei Dunaág torkolatánál szüksé
ges hosszszelvények felvétele.

A Baja körüli Duna-szakasz helyszíneinek felvétele 52 kilo
méter hosszban.

Verőczétől Bogyiszlóig a szabályozási tervezetekhez szüksé
ges hossz- és keresztszelvények felvétele.

Ugyanezen 182 kilométer hosszú vonalon a régi Vásárhelyi- 
féle fixpontok és az itt-ott található árvizjelek, valamint a fővá
ros által felállított fixpontok egy részének bemérése és számos uj 
fixpontnak létesítése.

Belső munkák: A promontori Dunaágat, valamint a Baja 
körüli Dunaszakaszt 108 kilométer hosszban ábrázoló 1:7200 
mértékű helyszinrajznak 28 lapon való egybeállítása.

A Verőczétől Bogyiszlóig terjedő 182 kilométer hosszú sza
kaszon egymástól mintegy 3 kilométer távolokban felvett 42 
keresztszelvénynek és a folyamsodornak berajzolása.

A hosszszelvény megszerkesztésére és a fixirozott vizszin 
berajzolására szükséges adatok kiszámítása.

A szabályozási müvek nyomjelzésének az 1 :7200 mértékű 
térképen való kitüntetése Verőczétől Bogyiszlóig a promontori 
Dunaág kivételével, 126 kim. hosszban.

b) A mohácsi magy. kir. folyammérnöki hivatal által tel
jesített

Külső munkáik: Az alapvonalnak ellenőrző lejtezése az 
egész 163 kilométernyi folyamszakaszon, 145 kilométer hosszban 
végleg megállapítva.

80 db. egész keresztszelvénynek, továbbá a szabályozási 
müvek tervezéséhez szükséges 120 parti keresztszelvénynek, 
végül 8 emésztési keresztszelvénynek felvétele.

A partszakadások folytán elpusztult kilométerkövek pótlása 
még pedig 12 régi és 11 uj kőnek elhelyezése és mind a 20-nak 
újbóli belejtezése.

Az úgynevezett sirinai átmetszés felvétele.
Végül a szabadon hagyandó hullámtér megállapításához 

szükséges felvételek.
Belső munkák: Az 1 :7200 mértékű térképek 1-ső és 2-od 

példányainak teljes, az 1:20.000 mértékű térképek 1-ső példá
nyából 61%-nak, az 1 : 100.000 mértékű térképek 1-ső példá
nyából szintén 61%, vagyis egy 99 klmtr hosszú szakaszt ábrá
zoló lapoknak, a 2-od példánynak pedig teljes elkészítése.

68 db. keresztszelvény felrajzolása.
A szabadon hagyandó hullámtér megállapításához sziiksé- 

pes számítások és rajzok elkészítése.
c) Az újvidéki m. kir. folyammérnöki hivatal által telje

sített :



A VÍZRAJZI OSZTÁLYNAK JELENTÉSE 1887. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. 21

Külső munkák : A Vásárhelyi-féle fixpontok és a régi nagy
víz jelek felkeresése és az új kilométer kövekkel való összekötése

/
Palánka, Kács, Szlankamen, Szurduk, Belegis, O-Bánovcze és 
Zimonynál, összesen 20 klmtr hosszban.

A karlóczai Dunaszakasz részletes felvétele.
Vizemésztési mérések két helyen.
A szabályozás tervezésére szükséges felvételek 30Vo-ának 

teljesítése.
Belső munkák: Az 1 :7200 mértékű térkép 1-ső példánya 

73%-ának vagyis 45 lapnak és a 2-od példány 40%-ának vagyis 
31 lapnak elkészítése.

Az 1 : 20.000 mértékű térkép 1 -ső példánya 95%-ának elké
szítése.

A keresztszelvények 1-ső példánya 40%-ának teljes kidol
gozása, 2-od példányának pedig teljes elkészítése.

A karlóczai dunaszakasz felvételeinek feldogozása.
A lejtezési adatok kiszámítása és felrakása mind a három 

mértékben, az összes munkának 15%-át teljesítve.

fí)  A Tiszán.

A szolnoki m. kir. folyammérnöki hivatal által teljesített 
munkák a következők:

16 átmetszésnek, 4 helyen az omladozó partoknak és a gyo- 
vai sziget környékének felvétele; az összes társulati vizmérczék 
belejtezése; a még hajózható kanyarulatok hosszszondirozása; 
a taskonyi hid, több uj gátőrház, vizmérczék helyeinek bemérése; 
a ballai emésztési keresztszelvényeknél 4 vízállás fixirozása és a 
fixkarók pontos belejtezése; a kürthi emésztési keresztszelvények 
újból felvétele,' és az itteni főkeresztszelvényben a viz színén 
sebesség mérések tétele, а 77ц. számú átmetszésben és a csámpai 
zsilipnél földfuratások teljesítése; a 77j. számú átmetszés felett a 
Tisza anyamedrének felvétele és keresztszelvényezése, végül 
Tisza-Beőn, a martfői révben és az ughi révben a felállítandó 
állami vizmérczék tervezéséhez szükséges keresztszelvények fel
vétele.

C) A Dráván.

Az eszéki m. kir. folyammérnöki hivatal által a Vízvár és 
Barcs közötti 36 kim. hosszú Drávaszakasz felvétetett, s ennek 
alapján a hosszszelvény, keresztszelvények és belyszinrajzok el
készültek, és ez utóbbiakba az 1842/46. évi Vauthier-féle állapot 
berajzoltatott.

A folyammérnöki hivatal kezelése alatti egész szakaszon t. i. 
Zákány és Drávatorok között a vizszin fixiroztatott, ennek alap
ján az egész 228'8 kim. hosszú vonalon az esési viszonyok meg- 
állapittattak s az 1886. évben talált hosszlejtezési adatok kiigazit' 
tattak.

Ugyancsak az egész szakaszon 1886-ban eszközölt hidro- 
grafiai felvételek alapján a hossz- és keresztszelvények elkészül
tek, a helyszinrajzok a Barcs és Eszék közötti szakasz kivételével 
kidolgoztattak és ezekbe is az 1842/46. évi Vauthier-féle állapot 
pantografirozás alapján berajzoltatott.

D) A Maroson.

Az aradi m. kir. folyammérnöki hivatal által a Lippánál 
kiválasztott emésztési szakaszon 11 keresztszelvény vétetett fel 
és két vizszin fixiroztatott; az Arad körüli Maros szakaszon is

vétetett fel egynéhány keresztszelvény; e munka azonban közre
működő erő hiányában félbeszakittatott; végül a térképezési 
munkálatok a Glogovácz felső határától Aradig terjedő 9'5 kilo
méter hosszú szakaszon folytattatok.

E) A Körösön.

A békésgyulai m. kir. folyammérnöki hivatal is teljesített 
vizmütani munkálatokat, a mennyiben az 1886-ik évben a Ket
tős- és Hármas-Körösön teljesített vizmütani felvételek alapján 
azok hosszszelvényét és összes keresztszelvényeit elkészítette.

Végül megjegyeztetik, hogy a mennyiben a megkezdett viz
mütani felvételek nem tejeztettek be egészen, azok 1888-ik évben 
folytattatni fognak, különösen a Dunán a budapesti, mohácsi és 
újvidéki, a Tiszán a szolnoki, végül a Maroson az aradi m. kir. 
folyammérnöki hivatal fog nagyobb terjedelmű ilynemű munká
latokat végezni.

IX.

Egyéb teljesítmények,

A fentebbiekben előadottakon és a napi teendőkön kivid a 
vízrajzi osztály még a következő megemlítésre méltó dolgokat 
teljesítette 1887-ben:

1. A Duna és Tisza vizmérczéinek törzskönyvét elkészítette, 
valamint e két folyó vízállásainak törzskönyvét 1877-től kezdve 
1887. év végéig összeállította.

2. A vizmérczék felállítása, észlelése, kezelése és feliigyelése 
tárgyában két utasítást dolgozott ki, egyiket a felügyeletet gya
korló magy. kir. folyammérnöki és államépitészeti hivatalok, 
másikat pedig a vizmércze jegyzők részére. Mind a két utasítást 
23200/1887. szám alatti rendelettel méltóztatott Nagyméltó
ságodnak helybenhagyni és miheztartás végett az illető hivata
loknak kiadni.

3. Noha a vízrajzi osztály még nem ismerkedett meg az or
szág valamennyi nevezetesebb folyóinak körülményeivel annyira, 
hogy a vízállásokról naponkint beérkező távirati jelentések tár
gyában végleges javaslatot tehetett volna; mindazonáltal tekintve, 
hogy a fennálló szabályrendelet alapján oly helyekről is érkeznek 
be naponkint vizállási jelentések, melyek minden hátrány nélkül 
el is hagyhatók; mig ellenben több általános jelentőségű helyről 
nem érkezik naponkint jelentés, holott arra több tekintetben 
szükség volna : ennélfogva az eddigi jelentések feleslegének el
hagyására, és a hiányzóknak elrendelésére vonatkozólag követ
kező javaslatot nyújtott be a vízrajzi osztály 225/1887. száma 
alatt, Nagyméltóságodhoz kegyes helybenhagyás végett.

A vízállások naponkinti távirati bejelentésének hármas 
czélja van, úgy m in t: hajózási, ármentesitési és belvizlevezetési. 
Ugyanis:

Hajózási szempontból tekintve a dolgot, a vízállásokat minél 
több helyről szükséges naponkint ismerni, hogy az egyes folyam
szakaszokon már tényleg létező, és néhány napig várható víz
állásokról a hajózó közönség naponkint értesülhessen.

Ármentesitési szempontból szintén szükséges a tényleg létező 
vízállásokról mindig tudomással bírni; de különösen a már útban
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levő nagy vizek megindulásáról szükséges előre naponkint érte
sülni, hogy a várható árvizek elleni intézkedéseket idejekorán 
meg lehessen tenni.

Belvizrendezési illetve, belvizlevezetési szempontból végül 
szintén nemcsak a létező vízállást szükséges naponkint tudni, 
hanem a következő napokban várható vízállásokat is, hogy a bel
vizek leeresztése iránt ahhoz képest lehessen eljárni.

Mind a három szempontból szükséges tehát a folyóknak 
nem csak azon alsó szakaszairól, melyek hajózás vagy szabályo
zás alatt állanak, hanem a felső szakaszok oly helyeiről is napon
kint ismerni a vízállásokat, melyekből a folyó alsó szakaszain 
várható vízállásokra nézve úgy a hajózó, mint az ármentesitő és 
belvizlevezetö közönség tájékozást nyerhet.

Szükséges továbbá a távirati jelentésekből a vízállásokat na
ponkint összeállítani, és a fővárosi napi lapok használatára bo
csátani, hogy azoknak a közönség hasznát vehesse; sőt az érde
kelt közönség nagyobb tájékoztatása végett a közölt vizmércze 
állomások mindegyikénél czélszerü kitenni az ott eddig észlelt 
legkisebb és legnagyobb vízállást i s ; még pedig: a legkisebb víz
állásokat a hajózó és belvizlevezetö, — a legnagyobb vízállásokat 
pedig az ármentesitő közönség érdekében.

Ezok előre bocsátása után a vízrajzi osztály mély tisztelettel 
Nagyméltóságod elé terjesztvén alázatos javaslatát, azt Nagymél
tóságod 30249/887. sz. alatti intézvényével helybenhagyni mél- 
tóztatott; — melynek alapján :

A vízállások ezutánra is naponkint táviratilag bejelen- 
tendök:

a) A Dunánál: Pozsony, Komárom, Budapest, Mohács, 
Újvidék, Pancsova és Orsóvá állomásokról.

b) A Tiszánál: Máramaros-Sziget, Yásáros-Nameny, Tokaj, 
Szolnok, Szeged, Törökbecse.

c) A Szamosnál: Szatmár-Németi.
d) A Bodrognál: Sárospatak.
e) A Körösöknél: Gyoma.
f) A Marosnál: Arad.
g) A Begánál: Temesvár.
h) A D rávánál: Barcs, Eszék.
i) A Szávánál: Sziszek és Mitrovicz.
Továbbá a fentieken kívül naponkint bejelentendők még:
a) A  Bábánál a sárvári és győri vízállások. A sárvári víz

állásokra különösen azért van szükség, hogy kombináczióba véte
lükkel a Budapesten várható vízállások magasságai pontosabban 
legyenek előre megtudhatók; a győri vízállások naponkinti köz
lését pedig a hajózó közönség érdekében kívánja.

b) A  Vágnál a szeredi vízállások jelentendők be naponkint. 
Ezek a vízállások szintén a Budapesten várható vízállások pon
tosabb kiszámithatására szükségesek.

c) A Tiszánál a tekeházi, csongrádi és a titeli vízállások : 
mivel Tekeházánál a Tisza összes felső vizei már egyesülve van
nak, Csongrádon közvetlenül észlelhető a Körös befolyása, a titeli 
vízállásokból pedig következtetni lehet a Tisza legalsó szakaszá
nak hajózási mélységeire.

d) A  Szamosnál a deési vízállás is közlendő naponkint a 
hajózó és ármentesitő közönség érdekében.

e) A Sebes-Körösnél a nagyváradi.
f) A Fekete-Körösnél a tenkei.

g) A  Fehér-Körösnél a borosjenői vízállások jelentendők be 
naponkint, hogy az egyesült hármas Körösön várható magas vizek 
iránt 2—3 nappal előre lehessen tájékozódni.

h) A  Marosnál legalább még a dévai vízállások jelentendők 
be naponkint, szintén a magas vizek iránti előleges tájékozás 
nyerhetése végett.

i )  A l  emesnél a lugosi vízállás, mivel ebből lehet előre érte
sülni a Temes alsó szakaszain várható nagyvizek jöttéről.

k) A  Begánál a kiszetói vízállás naponkint közlendő a hajó
zás érdekében.

l) A Drávánál még a zákányi vízállások jelentendők be és 
közlendők naponkint úgy a hajózó, mint az ármentesitő és bel
vizlevezetö közönség érdekében.

Végül elhagyandó a naponkinti bejelentés:
a) A Vágnál: a komáromi, mivel ennél a mérczénél a víz

állások határozottan a Duna vizének állásaitól függnek, melyek 
a komáromi dunai vízállásokkal amúgy is közölve vannak.

b) A Körösöknél a békés-gyulai és szarvasi vízállások na
ponkinti bejelentése elhagyandó, mivel ezek csak helyi jelentő
ségűek és helyettük Nagyvárad, Tenke és Borosjenőről jelenten
dők be naponkint a vízállások.

Jövőre tehát összesen 35 állomásról lesznek a vízállások na
ponkint táviratilag bejelentendők és a budapesti napilapokban 
közlendők, mig eddigelé a naponkinti bejelentés és közlés 25 állo
másra volt szorítkozva.

4. A vízrajzi osztály feladatai közé tartozván az általa telje
sített tanulmányok és műveletek időszakonkinti közzététele, ebbeli 
feladatának legczélszerübben évkönyvek kiadásával vélt a víz
rajzi osztály megfelelni olyképen, hogy az évkönyvek állandóan 
három főrészből álljanak, még pedig:

Az 1-ső rész tartalmazza a vízrajzi osztály legközelebb el
múlt évi működéséről, eljárásáról és elért eredményeiről szóló 
általános jelentést, az okból, hogy a közönség ily módon minden 
évben kimerítő tudomást szerezhessen magának mindazokról a 
kérdésekről, melyekkel a vízrajzi osztály a legközelebbi elmúlt 
évben foglalkozott, és mindazokról az eljárásokról, melyeket a 
vízrajzi osztály feladatainak megoldásánál általában követett.

A 2-ik rósz magában foglalja a vízrajzi osztály által egészen 
befejezett tanulmányok részletes megismertetését, hogy ezekből 
az illető szakközönség meggyőződhessék, hogy mily módon, mily 
pontossággal és alapossággal voltak végrehajtva, illetve megálla
pítva mindazok a felvételek, tanulmányok és eredmények, melyek 
az évi jelentésben csak nagy vonásokban közöltettek.

A 3-ik rész pedig tartalmazza a külföldi vízrajzi hivatalok 
múlt évi működéseinek és eredményeinek kivonatos megismer
tetését ; egyrészt azért, hogy a vízrajzi osztály folytonos figyelem
mel kisérje a hasonczélu külföldi hivataloknál felmerülő vizi 
műszaki kérdéseket és az általuk követett eljárásokat; másrészt 
pedig azért, hogy az illető közönség is tisztább tájékozást nyer
hessen a külföldi vízrajzi hivatalok működéseiről és igy alapo
sabb ítéletet alkothasson magának a hazai vízrajzi osztály által 
követett eljárásokról és elért eredményekről.

Ezeken kívül az évkönyvek melléklete gyanánt, vagy esetleg 
külön kötetekben közlendők a vízállások a hozzájuk tartozó grafi
konokkal és feldolgozásokkal.

A vízrajzi osztály évkönyveinek kiadásáról fenti értelemben
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beterjesztett javaslatot Nagyméltóságod 1887. évi julius hó 28-án 
29,141. sz. alatt kelt rendelettel helybenhagyni méltóztatván, a 
vízrajzi osztály 1886-ik évi 1-ső évkönyve múlt évben meg is 
jelent és immár közkézen forog.

Kegyelmes Uram ! A vízrajzi osztály 1887-ik évi működését 
egész terjedelmében megismertető jelentésemből határozottan 
kitűnik, hogy a vízrajzi osztály különösen szem előtt tartotta azt, 
hogy czéljánál és rendeltetésénél fogva -— hazai viszonyaink 
közt — működésének kiválóan gyakorlatiasnak kell lenni, a nél
kül, hogy a tudomány szükségleteit és követelményeit figyelmen 
kívül hagyja.

Ennélfogva — különösen fennállásának első éveiben — ere
jének legnagyobb részét szükségképen a folyamszabályozás, ár- 
mentesités, vízhasznosítás és hajózás czéljaira szolgáló adatok 
összegyűjtésére és feldolgozására kellett fordítania. Ilyen gyakor
lati czélokra szolgálnak részint közvetve, részint közvetlenül: a

vizmérczék rendezéséhez szükséges adatok beszerzése, és ezek
nek alapján a vizmérczék rendezése, az egyes folyók vizemészté- 
seinek közvetetten mérés, vagy képlet utján való meghatározása, 
a dunai árvizek lefolyásának tanulmányozása, a Hármas-Körös 
gyomai szakaszán várható maximális vízmagasság kipuhatolása, 
a dunai, tiszai, drávai és marosi vizmütani felvételek, és a Tisza 
folyó mederalakulásának nyilvántartásánál követendő eljárás 
megállapítása. Mindezekkel azonban a tudomány számára is sok 
becses adat lett máris beszerezve, melyek beszerzését a jövő 
években is folytatni kell a vízrajzi osztálynak, hogy mindazokat 
a tényezőket, melyek folyóvizeink mederalakulására behatással 
vannak, valamint azt a viszonyt, mely a folyóvizek meder alaku
lása és az azt előidéző tényezők között létezik, megismerhessük, 
és hogy mindezek tanulmányozásából végül megállapíthassuk 
folyóvizeink életműködésének törvényeit.

Budapesten, 1888. évi márczius 26-ikán.

Péch József, s. k.
kir. és műszaki tanácsos, a vízrajzi osztály vezetője.
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A Hármas Körös gyomai szakaszán várható árvizmagasság kipuhatolása.

B E V E Z E T É S .

A bihari hegyeknek nyűgöt felé néző oldalaiban erednek a 
Fehér-, Fekete- és Sebes-Körös folyók. Mindegyik saját völgyé
ben külön-külön fut le a sikságra a Tisza felé, de mielőtt abba 
ömlenének, elébb a Sebes-Körös magába veszi Szeghalomnál a 
«Kéz» hegységből származó Berettyó folyót; a Fehér-Körös pedig 
Gyula alatt, az úgy nevezett «Szanazug»-ban egyesül a Fekete- 
Körössel, azután «Kettős-Körös» nevet kap és Tarosa-Gyoma 
közt magába fogadja a Berettyó-Sebes-Körös egyesült vizét, ezen 
alul pedig «Hármas-Körös» nevet viselve folytatja útját a Tiszába 
ömlésig.

Miután a három Körös és Berettyó folyóknak forrásvidékei 
egymással összefüggő hegységekben, s egymáshoz közel feküsz- 
nek, többnyire egyszerre kapják táplálékukat a légcsapadékokból, 
és különösen országos esőzések alkalmával többnyire egy időben 
ömlesztik le nagyvizeiket a Boros-Jenő, Nagyvárad, B. Újfalu és 
Gyoma közt fekvő sikságra.

Daczára e körülményeknek, úgy látszik, hogy az 1884-dik 
év előtti időkben még sem találkozhattak össze mind e folyó
vizek teljes tömegükkel Gyoma körül a Hármas-Körösben, részint 
mivel a Fehér- és Fekete-Körösnek töltései még nem voltak elég 
erősek az árvizek felfogására, és hol itt, hol amott átszakadván> 
a nevezett két folyó árvizének egy része kiömlött a lapályokba, 
és ott hosszabb ideig veszteglett, részint pedig mivel a Sebes- 
Körösnek töltése nem is volt összekötve a «Sárrét»-ben, és a 
Sebes-Körös árvize mindenkor előbb a saját sárrétjén terült szét, 
és csak azután folydogált tovább nagy lassan a Tisza felé.

1884-ben azonban már a Sebes-Körös töltései is elkészültek, 
és mind a három Körösnek töltései annyira megerősittettek, 
hogy azok átszakadása azóta már csak kivételesen, rendkívüli 
esetekben fordulhat elő. De ennek természetes következménye 
az lett, hogy a mint a bihari hegyekből lefutnak az egyes folyók 
árviztömegei, kénytelenek utjokat haladéktalanul tovább foly
tatni lefelé, és miután többnyire egyszerre érkeznek le a sik- 
földre, most már beállt annak a lehetősége, hogy a Hármas- 
Körösbe is egyszerre érkeznek, és az ottani töltésekre nézve 
veszélyessé válható magasságra emelkedhetnek, sőt esetleg túl is 
hághatják a Hármas-Körös töltéseit.

Felette szükséges tehát előre kipuhatolni, mielőtt a mostani 
helyzet következményeit valamely szomorú tapasztalásból len
nénk kénytelenek megismerni, hogy az egyesült Hármas-Körös
ben, de különösen ennek Gyoma körüli szakaszán mily magas
ságú árvizek várhatók annak következtében, hogy a három Körös 
mindegyike a Berettyóval együtt most már erős töltések közé 
van fogva, és árvizeiket már nem ömleszthetik szét a lapályok
ban, mint annak előtte, hanem kénytelenek utjokat megszakítás 
nélkül lefelé folytatni, és azzal az összetalálkozás, illetőleg egye
sülés helyén oly magasságra emelkedni, a minő eddig a fent 
megemlített körülményeknél fogva még soha sem volt tapasz
talható.

Ez eshetőségről már gondoskodva van ugyan annyiban, a 
mennyiben a gyulai kir. folyammérnöki hivatal javaslata és mű
szaki tanács véleménye alapján a közm. és közi. m. kir. ministe
rium 188Я. évi 17,163. sz. a. kelt intézvényében el van rendelve, 
hogy a gyomai szakaszon, az eddigi legmagasabb 1881-dik évi 
árvíznél 142 centiméterrel magasabbra emeltessenek a töltések. 
De ennek megállapításánál oly kevés adat állott rendelkezésre, 
hogy tekintve a kérdés gyakorlati nagy fontosságát, és a fenye
gethető veszélynek egy nagy kiterjedésű vidéket sújtó káros 
következményeit: a vízrajzi osztálynak legelső teendői közé kel
lett hogy tartozzék e fontos kérdést újabb és behatóbb tanul
mány tárgyává tenni, a hiányzó adatokat beszerezni, azokat fel
dolgozni és lehető pontossággal megállapítani, hogy legrosszabb 
esetben, t. i. a három Körös és Berettyó legnagyobb vizeinek 
találkozása esetén, mily magasságú árvizek várhatók az egyesült 
Hármas-Körös gyomai szakaszán? es ehhez képest az ottani töl
tések elegendő magasak-e?

E nagyérdekü kérdés megoldásánál következő eszmemenetet 
követtünk:

A gyomai szakaszon várható maximális árvizmagasság meg- 
állapithatásához szükséges ism erni: az oda érkező árvíz másod- 
perczenkinti maximális tömegét; továbbá: a lefolyó árvíz színé
nek esését, és a lefolyásra szolgáló meder keresztszelvényét. Ez 
adatokból kiszámítható az a magasság, melyre az ismert maxi
mális tömegű árvíznek fel kell emelkednie, hogy az ismert viz- 
szin-eséssel, a szintén ismert nagyságú keresztszelvényben le
folyjon.
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Ámde: hogy a gyomai szakaszon beállható maximális árvíz 
másodperczenkinti tömegét megismerhessük, szükséges előbb azt 
kikutatni és megállapítani, hogy a szóban levő négy folyónak 
mindegyike egyenkint mily maximális tömegű árvizet bocsát le 
le másodperczenkint ? és ezekből mennyi maradozik hátra, mig 
Gyomához leérkezik ? Köztudomású dolog ugyanis, hogy az árvíz
nek egy része lefolyás közben hátra marad, a mint mondani szo
kás : «raktározódik», és minél alább megyünk lefelé a folyó 
mentén, annál több ideig tart — tapasztalás szerint — egy és 
ugyanazon árvíznek a lefolyása, de egyszersmind annál kevesebb 
az egy és ugyanazon árvíznek másodperczenkint lefolyó víz
tömege.

Előbb tehát azt kell kipuhatolni, hogy a másodperczenkint 
lefolyó víztömegek mily arányban fogynak, a mig a szóban forgó 
folyók felső szakaszairól leérkeznek az egyesült Hármas-Körös I 
gyomai szakaszára ? Ez arányt megállapítva, és tudva az egyes | 
folyók maximalis víztömegét, tudva lesz az is, hogy mind a négy 
folyó maximalis vizeinek összetalálkozása esetén, mennyi maxi
malis víztömegnek kell a gyomai szakaszon másodperczenkint 
lefolyni ?

Ezek után pedig már könnyen megállapíthatjuk a lefolyásra 
szükséges magasságot is.

Ez eszmemenet alapján az alább következő sorrendben já r
tunk el a fenforgó kérdés megoldásánál; úgymint :

1. Kikerestük a szóban levő négy folyó felső szakaszain azo
kat a helyeket, a honnan a lefolyó vizek egyenlő idő alatt jutnak 
le az egyesülés helyére: a gyomai szakaszra.

2. Az igy kiválasztott helyeken, valamint a gyomai szaka
szon, több különböző magasságú vízfelszínének esését felvettük és 
köbmennyiségeit kiszámítottuk. — Továbbá: ezekből minden 
szakasznál megszerkesztettük a másodperczenkinti víztömegek 
vonalait, hogy azokról bármely vízállásnak megfelelő másodper
czenkinti víztömeg leszedhető legyen.

3. Ezek után mindazokat a vízállásokat 1884. évtől kezdve 
1887. év végéig, melyek a szóban levő folyók kiválasztott felső 
szakaszain egy és ugyanazon időben mutatkoztak, egybevetettük 
azokkal a vízállásokkal, melyeket ugyan e vizek lefolyása a gyo
mai szakaszon tényleg létre hozott, és az ezek közti arányt meg
állapítottuk ; — a 2-dik pontban említett víztömegek vonalainak 
segélyével pedig kiderítettük, hogy a felső szakaszokról egyes 
kulmináló esetekben mily tömegű vizek folytak le tényleg Gyoma 
felé, és a gyomai szakaszon azok összege mennyit tett ki? Vagyis 
megállapítottuk azt az arányt, mely a felső szakaszokról másod
perczenkint lefolyó víztömegek összege és a gyomai szakaszon 
szintén másodperczenkint elfolyó víztömeg között tényleg 
létezett.

4. Az előbbi pont szerint talált eredményekhez képest meg
állapítottuk továbbá a gyomai szakaszra érkezhető maximalis 
víztömeget, és az ennek tovább folyásához megkivántató vízma
gasságot.

5. Végül felderítettük, hogy a várható maximalis vízmagas
sághoz képest elegendő magasak-e a gyomai szakaszon fennálló 
védtöltések ? A mi végczélja vala e tanulmánynak.

A fenti műveletnek mily módon való végrehajtása és ered
ményei az alábbiakban közöltetnek egész részletességgel.

1. §.

Kiválasztása azoknak a helyeknek, a honnan a Körösök és Berettyó 
vizei egyenlő idő alatt folynak le a gyomai szakaszra.

E helyek kiválasztásánál kettőre kellett különösen figyelni, 
úgym int: a kiválasztandó helyen vizmérczének kell 1884. év óta 
fennállni és észleltetni, hogy e szerint ismeretesek legyenek 1884. 
év óta a mindennapi vízállások; — közelben pedig oly normalis 
medernek kell létezni, mely alkalmas legyen a tényleg lefolyt víz
tömegeknek számítás utján való megállapítására.

A lefolyás idejére nézve a vízállások jegyzetei szolgáltatnak 
biztos adatokat, és pedig annál biztosabbakat, minél többször 
jegyeztetnek naponkint. A vízállások jegyzeteiből tűnik ki ugyan 
is, hogy a szóban levő folyók egyes vizmérczéinél mikor kulmi
náltak a lefolyó ártömegek ? és mennyi idő kivántatott ahhoz, 
hogy ezek az ártömegek a gyomai szakaszra lefolyjanak és ott 
szintén kulminálásban mutatkozzanak?

A vízlefolyás vagy leérkezés idejét illetőleg csak hamar észre 
vehető az 1884/7-dik évi vízállások jegyzeteinek figyelmes átte
kintéséből, hogy Kis-Jenőnél, Nagy-Zerindnél és a szakáli hídnál 
körülbelül egyenlő időben kulminálnak az illető folyók vizei, és 
onnan körülbelöl egyenlő idő alatt folynak le a gyomai szakaszra. 
Miután pedig e helyeken vizmérczék is állnak fenn, és 1884. év 
óta észlelteinek, azért e helyeket szemeltük ki kutatásaink kiin
duló pontjaiul, még pedig annál inkább, mivel e helyeken felül 
mind a három Körösben eddig nem léteztek oly vizmérczék, a 
honnan a vizek egyenlő időben folynak le a gyomai szakaszra, 
alább menve pedig oly közel jutottunk volna a gyomai szakasz
hoz, hogy az egyes árhullámok befolyásainak viszonyai még 
kevésbbé lettek volna kivehetők.

A Körösök fent kitett helyein észlelt vízállásokkal a Beret
tyónak b.-újfalui mérczéjén ugyanazon időkban mutatkozott viz- 
vállásai hozattak kombináczióba; mivel B.-Újfalutól szintén 
körülbelül annyi idő alatt futnak le a vizek a gyomai szakaszra, 
mint Körösöknek fent megnevezett vizmérczéitől a Körösök vizei.

A szóban levő folyók íelső szakaszain kiválasztott helyeken és a 
gyomai szakaszon több különböző állású vizszinek eséseinek fel
vétele, — a megfelelő köbmennyiségek kiszámitása, és a víztöme

gek vonalainak szerkesztése.

Kiválasztván a szóban forgó négy folyónál azokat a helyeket, 
a hónán a vizek körülbelül egyenlő idő alatt érkeznek le a gyo
mai szakaszra, most már azt kellett megállapítani, hogy e kivá
lasztott helyek mindegyikéről, különböző vízállásoknál mily 
tömegű vizek folynak le másodperczenkint? és mikor azok a 
gyomai szakaszra érkeznek, ott teljes összegükben másodperczen
kint mily tömegek elfolyását eredményezik ?

Erre nézve pedig szükséges volt előbb a kiválasztott helyek 
számára a víztömegek vonalait megszerkeszteni, hogy azokról 
bármely vízállásnak megfelelő víztömeget le lehessen venni, és 
úgy a felső szakaszokról lefolyó, valamint a gyomai szakaszon 
elfolyó víztömeget bármely napra meglehessen állapítani.
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Tudvalevő, hogy a másodperczenkinti vizemésztéseket leg
biztosabban a víz sebességének közvetlen megmérésével állapít
hatjuk meg. Ezt a legbiztosabb eljárást azonban követni ez alka
lommal nem lehetett. — Ha ugyanis tekintetbe vesszük, hogy a 
szóban levő folyóknál 4 helyen, az egyesülés szakaszán pedig 
1 helyen, tehát összesen 5 helyen kellett a víztömegek vonalait 
megszerkeszteni, és egy tömeg vonalnak megszerkesztéséhez leg
alább is 4 különböző magasságú vízállás másodperczenkinti köb
mennyiségét kell megállapítani, összesen tehát legalább is 20 
különböző vízállásnak kellett volna a vizsebességét közvetlenül 
megmérni, — ha tekintetbe vesszük továbbá, hogy a megmérendő 
vízállásoknál a kis, közép és nagy vizeknek képviselve kell len
niük, és különösen a nagyvizek a szóban levő folyók felső szaka
szain majdnem egyszerre jelentkeznek és rövid ideig tartanak: 
könnyen belátható, hogy csak nagy személyzettel és nagy költ
séggel lehetett volna beszerezni a víztömegek vonalainak szer
kesztéséhez ssükséges adatokat közvetlen mérések utján.

De mivel a fenforgó kérdés megoldására felhasználható idő5 
személyzet és költség a közvetlen mérések végrehajtását meg 
nem engedé: a bár kevésbbé pontos, de gyakorlatilag mégis elég 
biztos eredményre vezető számítási eljárást kellett alkalmazni, 
annál is inkább, mivel a gyomai szakaszon eddig még soha meg 
nem jelent, — tehát közvetetlenül meg sem mérhető, — de 
jövőre mégis várható árvíz maximalis magassága szintén csak 
számítás utján állapítható meg.

Hogy azonban a másodperczenkint lefolyó víztömeg számí
tás utján megállapítható legyen, szükséges ism erni: a lefolyó viz 
keresztszelvényét, az ennek megfelelő vizszin-esését, és azt az 
érdességi együtthatót, mely a kiszámításnál használandó képlet
ben — a helyi viszonyoknak megfelelően — alkalmazandó.

A lefolyó viz keresztszelvényét illetőleg azt az elvet követtük, 
hogy csak egészen szabályos medreknél, különösen ásott csator
náknál, fejezi ki egy keresztszelvény az ott folyásban levő viz 
keresztszelvényének valóságos nagyságát; — természetes alaku- 
lásu medreknél pedig, minők a most szóban levő folyók medrei 
is, a meder keresztszelvénye oly változó még a normálisnak 
tekinthető vonalon is, hogy egyetlen egy keresztszelvényből csak 
úgy lehetne a vizemésztést lehető pontossággal kiszámítani, ha 
egyszersmind annak az egy keresztszelvénynek megfelelő vizszin- 
esést is pontosan meglehetne m érni; minthogy pedig ez — a 
fenforgó esetben — a vizszin-esésének 50— 100 méternyi hossz
ban való eléggé pontos megmérése az esés csekélysége miatt, 
gyakorlatilag nem lehetséges — kénytelenek vagyunk legalább 
is 400—500 méter hosszúságra terjeszteni ki a vizszin-esésének 
megmérését; ámde ekkor a felvett hossznak átlagos esését kap
juk meg, és nem azt az esést, mely ugyan annak a hossznak 
határán belől felvett valamelyik keresztszelvénynél tényleg léte
zik. Minthogy tehát e szerint csak az átlagos esést ismerhetjük 
meg és vehetjük számításba, önmagától következik, hogy az 
átlagos eséshez szintén az átlagos keresztszelvényt kell vennünk, 
a mit természetes alakulásu folyóknál úgy nyerünk meg, hogyha 
egy normálisnak tekinthető szakaszon minél több keresztszel
vényt veszünk fel, és ezeknek közepét tekintjük az illető folyam
szakasz átlagos keresztszelvényének.

Ezzel az eljárással mindenesetre kikerüljük azt az eshetősé
get, hogy vagy igen kis, vagy igen nagy keresztszelvényt talál

junk az átlagos vizszin-eséssel kombináczióba hozni, és ennek 
következtében a valóságosnál vagy sokkal kevesebb, vagy sokkal 
több víztömeget nyerjünk, mint a mennyit különben nyerhet
nénk a használt képlet pontosságainak határai közt.

A kiválasztott helyek és vizmérczékhez lehető közel kike
restük tehát a folyóknak ama szakaszait, melyek már külső 
tekintetre is normálisoknak látszottak, és e szakaszok mindegyi
kén egymástól 50 méter távolságban 10— 10 keresztszelvényt 
vettünk fel, melyeknek közepei szolgálnak a kiszemelt szakaszok 
átlagos keresztszelvényei gyanánt.

Azonkívül részint észlelésből, részint egybevetés utján meg
állapítottuk, ugyan-e szakaszok mindegyikénél 4—6, összesen 
25 különböző vízállásnál a vizszin esését.

Ismervén ezek után 25 különböző vízállásnál az átfolyó viz 
keresztszelvényeit és a hozzájuk tartozó vizszin eséseket, ezekből 
kiszámítottuk az illető vízállásoknál másodperczenkint lefolyó 
víztömegeket, és végül ezek segélyével megszerkesztettük mind
egyik folyó részére a víztömeg vonalát.

A vizemésztések kiszámításánál a Ganguillet-Kutter-féle 
képletet használtuk, még pedig olyképen, hogy az anyameder 
vizemésztését egészen külön számítottuk ki, a bal és jobb parti 
előtereket pedig szintén külön-külön.

Csak az érdességi koefficziensre nézve kellett még meg
állapodni.

Tudvalevő ugyanis, hogy a Ganguillet-Kutter-féle képletnél 
általában három érdességi koefficziens közül kell kiválasztani a 
helyi körülményeknek megfelelőt; e három koefficziens: 0‘025, 
0*030, 0*035. Tudvalevő azonban az is, hogy a helyi körülmé
nyeket nem lehet annyira felderíteni, hogy azokhoz képest a 
fenti koefficziensek közül egyet biztosan lehessen kiválasztani; 
pedig egyiket vagy másikat alkalmazván a képletben, egymástól 
nagyon eltérő eredményeket nyerünk. Ha tehát belőlük lehető 
biztos következményeket kívánunk levonni, előbb még azt is 
meg kell állapítanunk, hogy a Ganguillet-Kutter-féle képletben 
az n érdességi koefficzienst milyennek vegyük ?

E végből a folyó viz félszinének sebességét közvetlenül meg
mértük a Berettyóban 2 vízállásnál, — a Sebes Körösben 2-nél, 
a Fekete Körösben 3-nál, — a Fehér Körösben 4-nél, — és a 
Hármas Körösben 2 vízállásnál.

Ugyanakkor megmértük a vizszinének eséseit is. — Azután 
a közvetlenül megmért felszíni sebességekből és a hozzátartozó 
keresztszelvényekből kiszámítottuk a tényleg lefolyt víztömege
ket ; ezekből pedig és a vizszinesésekből meghatároztuk az 
n érdességi koefficzienseket.

Ily módon határoztuk meg mindegyik folyónál a helyi körül
ményeknek megfelelő n koefficzienst, és úgy találtuk, hogy:

a Berettyónál: n =  0-070
a Sebes-Körösnél: n =  0*029 
a Fekete « : n =  0*035
a Fehér « : n — 0*037
a Hármas « : n =  0*028

A mi pedig az előtereket illeti, miután ott lényegesen több 
folyási akadályok léteznek, mint az anyamederben, egy fokkal 
azaz: 0*005-tel nagyobb érdességi koefficzienst használtunk, 
mint az anyamedernél. Ezt ajánlja Franzius «Handbuch der

az anya mederben 
az illető helyeken.
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Ingenieurwissenschaften» czimü könyvében, és a Fehér-Körös
nél, hol alkalom nyílt az előtéren is mérni vizsebességet, körül
belül ugyanily különbözetet találtunk.

Csak a Hármas-Körösnél tartottuk meg az előtereken is az 
anyameder koefficziensét, mivel érdesség tekintetében alig van 
köztük valami csekély különbség.

Hogy semmi lényegesnek tekinthető körülmény megemlítet
lenül ne maradjon, kiemelendőnek tartjuk még azt a körül
ményt, hogy miután a vízállások egybevetésére kiválasztott viz- 
mérczék közvetetten közelében nem találkozott oly normális
nak vehető meder, mely keresztszelvények felvételére alkalmas 
lett volna, kénytelenségből a vizmérczéktől kisebb-nagyobb távol
ságban kellett a  számítások alapjául szolgáló keresztszelvényeket 
felvenni, és ezekből kiszámítani a vizemésztéseket, melyekből 
szerkesztettük azután a tömegvonalakat, de úgy, hogy róluk a 
közel fekvő vizmérczék vízállásainak megfelelő vizemésztések 
szintén leszedhetők.

A felvett keresztszelvények helyei, és a különböző nagyságú 
vízállások vizszinének viszonyos esései A ) mellékletben vannak 
részletesen kimutatva; mely szerint :

A Hármas-Körös Gyoma melletti szakaszán, a 29a átmet
szésben, a gyomai vizmérczétől lefelé 5'6 kilométernyire, az 
55,560 folyó méterek között, 360 méter hosszban felvétetett tiz 
keresztszelvény és megállapittatott hatféle vízállásnál a vizszin 
esése, még pedig kettő egybevetés utján, négy pedig tizenkét ész
lelés alapján.

A Fehér-Körös Kis-Jenö melletti szakaszán, Kis-Jenő alatt, 
a kisjenői vizmérczétől két kilométernyire, a 31,550 és 31,100 
folyó méterek között, 450 méter hosszban felvétetett 10 kereszt- 
szelvény, és megállapittatott hatféle vízállásnál a vizszin esése, 
még pedig 29 észlelésből.

A Fekete-Körös nagyzerindi szakaszán, Nagy-Zerind felett, a 
nagyzerindi vizmérczétől 11‘9 kilométernyire, a 41,250 es 47,800 
folyó méterek között, 450 méter hosszban felvétetett 10 kereszt- 
szelvény ést megállapittatott ötféle vízállásnál a vizszin esése, 
még pedig kettő egybevetés utján, három pedig öt észlelésből.

A Sebes-Körös szakáli szakaszán, a szakáli hídon alól, a 
szakáli vizmérczétől 6'5 kilométernyire, a 48,800 és 48,350 
folyó méterek között, 450 méter hosszban felvétetett 10 kereszt- 
szelvény és megállapittatott ötféle vízállásnál a vizszin esése, még 
pedig 22 észlelésből.

A Berettyóban a b.-szt-mártoni szakaszon, a b.-ujfalui hídon 
alul, a b.-ujfalui vizmérczétől 0-6 kilométernyire, a 42,486 és 
42,936 folyó méterek között, 450 méter hosszban felvétetett tiz 
keresztszelvény és megállapittatott négyféle vízállásnál a viz
szin esése, még pedig egy egybevetés utján, három pedig 12 ész
lelésből.

E szerint felvettünk összesen öt helyen 50 keresztszelvényt, 
és megállapítottuk 26-féle vízállásnál a megfelelő vizszin-esése- 
ke t; ezekből pedig kiszámítottuk a másodperczenkinti vizemész
téseket, melyeknek eredményei a G) mellékletben közölvék.

Az igy kiszámított másodperczenkinti víztömegekből meg
szerkesztettük végül a víztömegek vonalait, melyekről deciméte- 
renkint leszedve a megfelelő víztömegeket, a C)  alatti mellék
letben összeállítottuk a szóban levő folyók másodperczenkinti 
vizemésztéseit.

Megállapítottuk e szerint az egyes folyók maximális viztöme- 
geit, és úgy találtuk, hogy:

A Berettyónak a b.-ujfalui hídnál legnagyobb víztömege 
volt 1881 évi márczius 15-én, 4 -40 méter vízállásnál: másodper- 
czenkint: 113 köbméter.

A Sebes-Körösnek a szakáli hídnál 1887. évi május 22-én 
4-06 m. vízállásnál: 390 köbméter.

A Fekete-Körösnek Nagy-Zerindnél 1881. évi márczius 31-én 
6‘7 9 m. vízállásnál: 422 köbméter.

A Jé ehér-Körösnek Kis-Jenőnél 1887. évi május 22-én 6'22 
méter vízállásnál: 354 köbméter.

Tehát a szóban levő négy íolyónak maximális viztömege 
összesen 1279 köbméter másodperczenkint.

:í . §.

Megállapítása annak az aránynak, a melyben a szóban levő 
folyók felső szakaszain egy és ugyanazon időben mutatkozó víz
állások állnak azokkal a vízállásokkal, melyeket ugyané vizek 

lefolyása a gyomai szakaszon létre hozott.

Miután a kitűzött feladat megoldására alkalmas vizmércze 
helyeket kiszemeltük, az ott 1884. év óta észlelt vízállásokból 
В ) alatt mellékelt kimutatást állítottuk össze, a melyben felvet- 

j tünk minden oly vízállást, mely a kiszemelt helyeken a kis vizen, 
azaz : a mércze null pontján felül emelkedett; egy bizonyos ma
gasságban kulminált és hatása a gyomai vízállásra felismer
hető volt.

A Körösök eme vízállásaival azonban a Berettyónak vízállá
sait is kombináczióba kellett hozni, mivel a Berettyó vize is — 
bár csekélyebb mértékben, mint az egyes Körösök — hozzájárul 
a gyomai szakasz víztömegének szaporításához, még pedig 
tekintve, hogy a Berettyó vizének kulminácziója többnyire nem 
esik össze a Körösök kulminácziójával, és igy a kulminácziók 
egy időben össze nem vethetők; tekintve továbbá, hogyB.-Ujfalu- 
tól körülbelül ugyanannyi idő alatt érkeznek le Gyomára a 
Berettyó vizei, mint a Körösök vizei a fent kiválasztott helyek
ről : mindezeknél fogva a Berettyónak a b.-ujfalui vizmérczéről 
leolvasott ama vízállásokat hoztuk kombináczióba a Körösök 
vizeivel, melyek ugyanazon a napon mutatkoztak a Berettyóban, 
mikor a Körösök vizei kulmináltak.

E kimutatás összeállításánál tekintetbe vettük, hogy :
a) A Fehér-, Fekete- és Sebes Körösök maximális víztöme

gei egymástól nagyon sokat nem különböznek és igy vízállásaik
nak is a gyomai vízállásra körülbelül egyenlő hatást kell gyako
ro lnak; mig ellenben a Berettyó maximális viztömege csak 
körülbelül Vs-da az egyes Körösök víztömegeinek; hatása is 
tehát a gyomai vízállásra nem lehet oly nagy, mint az egyes 
Körösöké, hanem ezeknél kisebb; még pedig a hatás arányát 
egész pontossággal meg nem állapíthatván, a maximális víz
tömegek arányában vettük a berettyói vízállások magasságainak 
Vs-dát kombináczióba, midőn azt a hatást akartuk kideríteni, 
melyet a Körösök és Berettyó vízállásai egyesülten gyakorolnak 
a gyomai szakasz vízállásaira.

b) Ezen kivitt tekintetbe vettük, hogy a szóban lévő négy 
folyónak víztömegei és ennek következtében vízállásai, egy és
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ugyanazon napon nem egyenlők, hanem egymástól különbözők 
a mint t. i. az egyik folyó völgyében nagyobb esőzések voltak, 
mint a másikban. A lefolyó vizek hatásának kipuhatolásánál 
tehát nem volna helyes eljárás, csupán csak az egyik folyó víz
tömegét, vagy vízállását vetni egybe a gyomai szakasz víztöme
gével, illetve vízállásával; hanem szükséges mind a négy folyó 
víztömegeit vagy vízállásait együttesen venni tekintetbe, mert 
ezek együttesen gyakorolják azt a hatást, mely alantabb a gyo
mai szakaszon észlelhetővé válik. — Még pedig a víztömegek 
egybevetésénél szükséges a négy folyó összes víztömegét vetni 
egybe a gyomai szakasz megfelelő víztömegével; — a vízállások 
egybevetésénél pedig leghelyesebbnek láttuk a négy folyó vízál
lásainak oly közepesét venni alapul, melynél a Fehér, Fekete és 
Sebes Körösök vízállásai — mint egymás közt egyenértékűek — 
egészen, a Berettyó vízállása pedig (víztömegének megfelelő 
arányban) csak Уз-ad részben szerepel. Az igy nyerendő összeg
nek V-t-ed része tekinthető a négy folyó vízállásainak közép ma
gasságául ; vagyis: az illető folyók kezdőbetűi alatt az illető 
folyók vízállásait értvén: a négy folyó vízállásainak közép ma
gassága

Уз b -j- s f  к -|- fh,
4

mely a gyomai szakasz vízállásaival egybevethető.
c) Tekintetbe vétetett még az a körülmény is, hogy a Fehér, 

Fekete és Sebes Körösök vizei meglepően egyszerre emelkednek, 
és többnyire egy időben érik el kulminácziójukat Kis-Jenő, 
Nagy-Zerind és Szakáinál; mig a Berettyó vize többnyire el
késve jelentkezik Berettyó-Ujíalunál, a honnan azonban már a 
Körösök vizeivel körülbelül egyenlő idő alatt fut le a gyomai 
szakaszra. — A Berettyó vizének kulmináczióját tehát, mint 
már előbb is megemlítettük, nem lehet B.- Újfalunál bevárni, 
hanem azt a vízállását kell kombináczióba hozni, mely ugyan
akkor mutatkozott B.-Újfalunál, mikor a Körösök vizei kulmi
náltak ; mert ezek a Berettyó vizek érkeztek le a Körösök vizei
vel egyszerre Gyomához. — Ugyan ez áll a Körösök vizeire is, 
midőn kivételesen egyik vagy másiknak kulminácziója előbb vagy 
utóbb jelentkezett.

A B )  alatt mellékelt kimutatást mindezek tekintetbe véte
lével 1 méteres rétegű csoportonként állítottuk össze; t. i. mind
azokat a vízállásokat, melyek összegének közepese 

^*/з b s fk fh ^

a 0 és 1 méter között vannak, az 1-ső csoportba soroztuk, az 1 
és 2 méter közöttieket a 2-ik csoportba és úgy a többieket is a 
maguk megfelelő csoportjába.

E kimutatás adatai — a mennyire a naponkint csak egy
szer leolvasott vízállásokból következtetni lehet — már megfe
lelnek nemcsak arra a kérdésre, hogy a legmagasabb vízállások 
együttes beállásának és levonulásának esetében Gyománál mily 
magasságú maximalis vízállás lesz várható? Hanem arra is, 
hogy a folyók felső szakaszain kulmináló vizek mennyi idő alatt 
érkeznek le a gyomai szakaszra ?

A B )  alatti kimutatásban 61 napon át 5 helyen észlelt, 
összesen 305 vízállás van egybevetve.

Az egybevetés eredményeinek könnyebb megérthetésére 
megjegyezzük, hogy «arányszám» alatt azt az arányt értjük, a

melyben a felső szakaszok vízállásai állnak a gyomai szakasz 
vízállásaival, vagy is azt a számot, a melylyel a felső szakaszok 
közép vízállásait szorozni kell, hogy belőlük a gyomai vízállást 
megkapjuk.

A «Va méteres kulmináczió időtartama» alatt azt az időt 
értjük, a mely idő alatt a vízállás magasabb volt, mint a kulini- 
nálásnál Уя méterrel alacsonyabb vízállás.

«Árhullám» alatt azt a víztömeget értjük, mely egy bizo
nyos ideig tartó esőzés folytán a begyek közül megindul és végig 
hömpölyög hullámszerűen a folyóban.

Külön árhullámnak azt vettük, melynek hatása a gyomai 
vízállásban is észrevehető volt.

A kisebb árhullámokat figyelmen kívül hagytuk, és csak 
azokat vettük tekintetbe, a melyek Gyománál több mint 2 méter 
magas vízállást eredményeztek.

Egy ártömeghez tartozó I-ső, II-dik sat. árhullámoknak 
azokat vettük, melyek Gyomára oly időben érkeztek, mikor 
az árhullám vize ott még nem apadt le 2 méteren alól.

A szóban levő 4 folyó vízállásainak és ezek egymás közti, 
valamint a gyomai vízállásokkal való viszonyainak szemmel lát
hatóvá tételére elkészítettük а II., Ш ., IV., V. és VI. alatt mellé
kelt 1881, 1884, 1885, 1886 és 1887-dik évi vízállások grafi
konjait.

Egyebekre nézve bővebb felvilágosítás nem lévén szükséges, 
most már áttérünk a 305 vízállás egybevetéséből levont eredmé
nyek megismertetésére.

Az 1884/7 évi vízállások időszerinti kimutatását (В . mel
léklet) tekintve, úgy az arányszámoknál, valamint a kulminá- 
cziók leérkezési idejénél és a Va méteres kulminácziók időtarta
mánál a legnagyobb szabálytalanság látszik létezni, melyből 
semmit sem lehet következtetni. — Tovább kellett tehát kutatni, 
és hogy a különböző magasságú vízállások közti viszony kitűn
jék, 1 méter magasságú rétegenként csoportosítottuk a kulmi
náló vizeket, ezen kívül árhullámonként is rendeztük, melyekből 
már kitűnik, hogy az egyes rétegek és árhullámok számadatai 
ámbár ingadozók, de csak bizonyos határok között, sőt az egyes 
csoportok átlagos értékeit tekintve, lehetetlen észre nem ven
nünk, hogy mindazokban bizonyos törvényszerűség nyilvánul.

A vízállások jegyzeteiből és a B)  alatt mellékelt kimutatás
ból különösen a következők tűnnek k i :

a) A vízállások jegyzeteiből kitűnik, hogy a felülről jövő 
egy és ugyanazon magasságú, de rövid tartamú vizek alacso
nyabb, — hosszabb tartamú vizek pedig nagyobb magasságra 
emelik Gyoma körül az egyesült vizek felszínét.

b) A kulminácziók Gyomára érkezésének idejét illetőleg 
«Az átlagok ismétlése» (B. melléklet II. kimutatás) ad felvilágo
sítást, melyből kitűnik, hogy noha az egyes kulminácziók egy
mástól nagyon eltérő időkben érkeztek le Gyomára, mégis, ha az 
egyes vizrétegek átlagait tekintjük, lehetetlen bizonyos törvény
szerűséget észre nem venni, mely úgy fejezhető ki, hogy a ma
gasabb vizek kulminácziói lassabban érkeznek le Gyomára, mint 
az alacsonyabb vizeké.

Ugyanis 1884/7-dik években a 0 és +  2 méter közti vízállá
sok átlag körülbelől 2'2 nap alatt jutottak le Gyomára, a + 2  és 
+ 3  méter közti vízállások 2‘8 nap alatt, — a + 3  méteren felüli 
vízállások pedig 3'7 nap alatt.



32 A  H Á R M A S  K Ö R Ö S  G Y O M A I S Z A K A S Z Á N  V Á R H A T Ó  Á R V IZ M A G A S S Á G  K I P I J H  A T O L Á S A .

Alig szükséges megjegyezni, hogy ez adatok nem absolut 
biztosságnak, mivel a vízállásoknak naponkint csak egyszeri fel
jegyzéseiből erednek, és igy a vízállás valóságos kulminácziója 
esetleg fél nappal korábban, vagy későbbeu állhatott be, mint a 
mely időről szól a feljegyzés; azonban minél több feljegyzés áll 
rendelkezésre, annál inkább kipótolódik ez a hiányosság. De 
bárha a leérkezési idők nem is absolut biztosak, mégis világosan 
kitűnik belőlük, hogy az alacsonyabb viz árhullámjának kulmi
nácziója gyorsabban halad lefelé, mint a magas vizeké, nyilván 
azért, mert az alacsonyabb viz szükebb mederre lévén szorulva, 
tömegéből semmit sem hagyhat hátra valamely félreeső helyen, 
és igy összes tömegével halad lefelé; mig ellenben a magas viz 
tömegének egy része az elvágott meder-kanyarokban, és a hul- 
lámtéreken elterülvén, oly mértékben és addig, mig szétterülése 
tart, előhaladásában hátramaradást szenved és igy a folyó alsó 
helyeire csak később érkezik le, elkésésével a kulmináczió befeje
zését is késleltetvén.

e) Ha a gyomai kulminácziónak nem egyedül csak a leg
magasabb pontját, hanem annak Va méteres vastagságát tekint
jük, és azt keressük, hogy ez a Va méteres magasság mennyi 
ideig tartott, úgy találjuk (BJ melléklet H. kimutatás) hogy álta
lában véve a magasabb vizek V2 méter vastagságú kulminácziója 
tovább tartott, mint az alacsonyabb vizeké; még pedig :
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A 0 és -f- 1 m. közti vízállásnál 2 4 9 6-5
« 1 « 4- 2 « « « i6 3 9 5-9
« -(-2 1 +  3 • « « 7 4 и 7-1
« 4- 3 méteren felül 6 4 20 9-0

Megjegyezzük, hogy 61 árhullám közül csak 31 árhullám
nál volt megállapítható a Va méteres vastagságú kulminácziónak 
időtartama; mivel a többi esetekben az árhullámok egymást vagy 
már utolérték, mielőtt az előbbi árhullám Va méterrel leapadt 
volna, vagy pedig a következő árhullám már nem emelkedett fel 
Va méternyire az előbbi vízállás felett.

d) Az arányszámok azt bizonyítják (B) melléklet H. kimu
tatás) a mit egyébiránt, már a b) pont alatt elmondottakból is 
lehetett sejteni, hogy minél alacsonyabb vizek indulnak meg 
felülről, annál nagyobb arányban kell, hogy leérkezzenek a 
gyomai szakaszra, a nagyobb vizekből pedig — nagyságuk ará
nyában — több és több maradoz hátra a hullámtereken, és igy 
kisebb arányban mutatkoznak Gyománál.

Ugyanis:
a 0 és -{-1 m. közti vízállásnál az arányszám 2’94
a + 1  « + 2  (i « « « « 2-31
a + 2  « -)-3 « « « « <( 1-96
a + 3  méteren felül « (( « 1-51

azaz minél nagyobb a felső vizek magassága, annál kisebb arány
ban mutatkoznak Gyománál.

e) Az arányszámoknak árhullámok szerinti kimutatásából 
az tűnik ki, (B) melléklet Ш . és IV. kimutatás) hogy 1884/7. 
években 3 méteren felüli vízállásra csak az I—IV-dik árhullám
nál emelkedtek fel a vizek, a többi árhullámok pedig kisebb víz

állásoknál mutatkoztak, a melyek minthogy veszélyt nem okoz
nak, a további konbinácziókból kihagyattak.

f )  Az tűnik ki továbbá, (BJ melléklet III. és IV. kimutatás) 
hogy az I-ső árhullám legtöbbnyire kisebb magasságra emelke
dett Gyománál mint a II. és III. árhullámokkal érkező vizek. 
E jelenség oka abban rejlik, hogy az első árhullám üres medret 
talált, mig a következő árhullámok többnyire előbb érkeztek le 
Gyomára, még mielőtt az előbbi árhullám víztömege egészen le
folyt volna Gyománál, és igy nagyobb magasságra is kellett emel
kedniük.

g)  Tekintetbe véve, hogy:
a Berettyó maximális vízállása 1881. évi márcz. 15-én: 4-40 m.
a Sebes-Körös « « 1887. « május 22-én: 4Ю6 «
a Fekete-Körös « « 1881. « márcz. 31-én: 6'79 «
a Fehér-Körös « « 1887. « május 22-én: 6'22 «
volt, tekintve továbbá, hogy a legmagasabb vízállások együt
tes beállásának esetében az összes vizek közép vízállása : 

440~  +  4-06 +  6-79 +  6-22
— __ 4-64 m

4
lenne és feltéve, hogy ennek a maximális vízállásnak megfelelő 
víztömeg az I-ső árhullámmal érkeznék Gyomára, akkor az (B ) 
melléklet IV. kimutatás) 1 '49 arányban mutatkoznék Gyománál, 
vagyis: ez esetben 4'64 X  1 '49 =  6‘9 1 méterre emelkednék a 
vizszine; ha pedig a II-dik árhullámmal érkeznék: 4*64 X  1 ‘55 
=  7*19 méter magasságot érne el Gyománál; miután pedig az 
eddigi legmagasabb vízállás Gyománál 6‘57 méter volt, a várható 
maximális vizszin emelkedés első esetben 34, második esetben 
pedig 62 centiméter lenne.

Ezen számoknak azonban bizonyos mértékben tulnagyok- 
nak kell lenniök, mivel a B)  melléklet IV-dik kimutatásából 
világosan kilátszik, hogy az arányszámok annál kisebbek, minél 
magasabbak a vízállások; a 4 méteren felüli vízállásnál tehát 
kisebb arány számok jönnének létre, mint a 3 és 4 méter közti 
vízállásnál létre jöttek, és ennélfogva kisebb magasságok állná
nak be a maximális vizek együttes beállta esetében, mint a mennyi 
itt kiszámíttatott.

4 . §.

Megállapítása annak az aránynak, a melyben a szóban levő folyók 
felső szakaszairól másodperczenkint lefolyó víztömegek megfogy

nak, mig a gyomai szakaszra leérkeznek.

A dolog természetéből önként következik, hogy a vízállá
sokból levont következtetések csak akkor volnának biztosaknak 
tekinthetők, ha az egyenlő magasságú vízállásoknak a szóban 
levő folyók mindegyikénél egyenlő magasságú víztömegek felel
nének meg; ámde ez a Körösökről sem mondható, annál kevésbbé 
a Berettyóról. Tulajdonképen mindegyik folyónak minden víz
állásánál előbb megkellett volna állapítani azt az arányt, a mely
ben annak a vízállásnak megfelelő víztömeg áll a többi folyók- 
nál ugyanakkor észlelt vízállások tömegeivel szemben; ámde ez 
eljárással szerfelett kombinálttá vált volna az egész kutatás, és 
ennek kikerülése végett csak a Berettyó vízállása redukáltatok 
egy harmadra, feltételezve, hogy a Berettyó vízállásainál körül
belül csak egyharmada foly el annak a víztömegnek, mely ugyan
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azon vízállásnál a Körösöknél el szokott folyni, és feltételezve azt 
is, hogy a Körösök egyenlő magasságú vízállásoknál egyenlő víz
tömegeket hoznak, pedig a víztömegeknek C) alatti kimutatásá
ból látni való, hogy e feltevéseknek egyike sem felel meg szigo
rúan a valóságnak: minélfogva az eme feltevéseken alapuló viz- 
állási egybevetésekből levont következtetések sem lehetnek eléggé 
biztosak.

Szükségesnek találtuk ennélfogva a Gyománál várható maxi
mális vizszin emelkedés lehető alapos kipuhatolása végett egybe
vetéseinket a víztömegekre is kiterjeszteni, a mire nézve már 
kész alapul szolgáltak az egyes folyók víztömegeinek G) alatti 
kimutatásaiban foglalt adatok.

Miután t. i . : e kimutatásokból ismeretes minden vízállás
nak a megfelelő víztömege, ezek segélyével kikerestük elsőbben 
azokat a víztömegeket, melyek a szóban forgó négy folyó kisze
melt helyein 1884/7. éveknek minden napján másodperczenkint 
elfolytak, azután pedig összeállítottuk ezekből a D)  melléklet
I. kimutatásában a felső szakaszokon kulmináló vizek köbtöme
geit és azokat a víztömegeket, melyek a felső víztömegeknek meg
felelően az alsó szakaszon Gyománál szintén másodperczenkint 
elfolytak. Ugjan e kimutatásban megjelöltük egyszersmind azt 
is, hogy a kulmináló vizek hányadik árhullámot képeztek ? hány 
nap alatt érkeztek le Gyomára ? és hogy a felülről levonuló víz
tömegek az alsó szakaszon Gyománál mily arányban mutat
koztak ?

Tekintetbe vettük továbbá, hogy a kisebb és nagyobb tömegű 
árhullámok levonulása közben a víztömegek nem egyenlő arány
ban helyezkedhetnek el, illetőleg maradozhatnak hátra a hullám
tereken ; minélfogva a D J melléklet II. kimutatásában külön 
csoportosítottuk a különböző nagyságú víztömegeket, még pedig 
akként, hogy alapul vévén a szóban levő négy folyónak felső 
szakaszain kulminálás idejében egy ugyan azon napon egyidejű
leg lefolyó víztömegeiknek összegét, külön csoportokban állítot
tuk össze azokat a víztömegeket, melyek másodperczenként 0 és 
200 köbméter közé esnek, — úgy szintén külön a 200 és 400, — 
400 és 600, — 600 és 800 köbméter közé esőket, végül a 800 
köbméteren felüli víztömegeket.

Könnyebb és világosabb áttekintés nyerhetése végett össze
állítottuk még a II. és IV. kimutatásokban árhullámok szerint is 
a kulmináló vizeket.

Mind ezen egybevetések és tanulmány alapján a következők 
derültek ki.

a j  Az egyes árvizek több árhullámból állanak, melyek 
3—26, átlag 9 napi időközökben szokták egymást követni, és a 
Hármas Körösben Gyománál egymást utolérni.

b) Az 1884/7-diki években 7-nél több árhullám nem érte 
utói egymást Gyománál; a mi úgy értendő, hogy a 8-dik árhul
lám leérkezéséig az előbbi árhullámok víztömegei Gyománál már 
lefolytak.

c) A szóban levő négy folyónak mindegyikében nem mutat
kozik egyszerre a maximális víztömeg, hanem kettő, — de leg
alább is egy — folyó nem éri el maximális magasságát a többi
ekkel egy időben.

d) A kisebb viztomegü árhullámok gyorsabban érkeznek le 
Gyomára, mint a nagyobb viztömegüek. (D)  melléklet П. ki
mutatás.)

ÉvkönyT.
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ej A leérkező víztömegek arányában fennálló törvényszerű
ség nem tűnik ugyan ki elég világosan a rendelkezésünkre álló 
4 év adataiból, úgy látszik azonban, hogy a kisebb tömegű árhul
lámok átlag nagyobb arányban mutatkoztak Gyománál, mint a 
nagyobb tömeget vezető árhullámok. (D J melléklet II. kimu
tatás.)

/ J A  másodperczenkint 800 köbmétert meghaladó víztöme
gek csak az I. vagy II. árhullámmal jöttek le 1884/7-dik években 
Gyomára; — a többi árhullámok 800-nál csekélyebb víztömeget 
hoztak, és mivel ezek veszedelmet nem okoznak, a további kuta
tásnál figyelmen kívül hagyattak. (D) melléklet IV. kimutatás.)

g) Csak is a veszélyessé válható 800 köbméteren felüli víz
tömegeket tekintve, ezek az I. árhullámmal jőve 0'64 arányban, 
és a II. árhullámmal érkezve 0'72 arányban mutatkoztak Gyo
mánál.

h) Az 1887-dik évi május 31-diki II. árhullám 1‘25 arány
ban mutatkozott Gyománál; ez arra figyelmeztet, hogy bizonyos 
esetekben a II. árhullám víztömege nem csak teljes mértékben, 
hanem még azon felül is jelentkezett Gyománál. Az 1884/7-iki 
adatokból nem lehet ugyan az erre vonatkozó törvényszerűséget 
világosan kivenni, de úgy látszik, hogy ha a H. árhullám másod- 
perczenkénti víztömege nagyobb, mint az I. árhullámé volt, ak
kor a II. árhullám nem igen hágja túl az átlagos arányszámot 
Gyománál; mig ellenben, ha a H. árhullám víztömege kisebb az
I. árhulláménál, akkor a II. árhullám arányszáma az átlagot tul- 
hágja, esetleg eléri az 1. egészet, sőt azon felül is emelkedik, mi
kor igen nagy az I. és II. árhullám víztömegei közti különbözet. 
E jelenség abban leli magyarázatát, hogy az első esetben a H. ár
hullám plus víztömege még egészen elfoglalatlan üres tért talál 
útjában, a hol ideiglenesen elhelyezkedhetik, — mig a második 
esetben a II. árhullám teljes víztömege az I. nagyobb árhullám
ból még hátramaradt víztömeggel együttesen kénytelen lefolyni, 
és igy ezzel együtt esetleg több víztömeg érkezhetik le egyszerre 
Gyomához, mint a II. árhullámnak teljes víztömege.

i) Az előbbi pontban érintett körülményből önként felmerül 
az a kérdés : nem lehetséges-e, hogy a szóban levő négy folyónak 
maximális víztömegei kétszer egymásután mutatkozzanak egy
szerre ? A mely esetben a II. árhullám teljes víztömegével jelent
kezhetnék Gyománál.

Egy ily eset beállhatását az eddigi észlelések adatai nem 
mutatják valószínűnek, mivel a maximális vizek még az eddig 
ismert legkedvezőtlenebb 1881 -diki nagy vizek idejében sem áll
tak be egyszerre mind a négy folyónál; annál kevésbbé valószínű 
tehát, hogy a maximális vizek kctszer egymásután mindenütt 
egyszerre jelentkezzenek. Mindamellett azonban, hogy ez eset 
beállta nem valószínű, kutatásainkat e valószínűtlen esetre is 
kiterjesztettük.

k) Az esetben, ha szóban levő mind a négy folyó eddigi leg
nagyobb magasságát egy időben érné el a felső szakaszokon, 
m iután:

a Berettyó 1881. évi márczius 15-én észlelt legmagasabb 
4'40 m. vízállásnál 113 m8 vizet hozott;

a Sebes-Körös 1887. évi május 22-én észlelt legmagasabb 
4*06 m. vízállásnál 390 ms vizet hozott;

a Fekete-Körös 1881. évi márczius 31-én észlelt legmaga
sabb 6-79 m. vízállásnál 422 m3 vizet hozott;
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a Fehér-Körös 1887. évi május 22-én észlelt legmagasabb 
6*22 m. vízállásnál 354 m 3 vizet hozott,

ez esetben összesen: 1279 köbméternyi maximális víztömeg 
jönne másodperczenkint a felső szakaszokról Gyoma felé.

I) Feltéve, hogy az előbbi pontban kimutatott maximális 
víztömeg az I-ső árhullámmal érkeznék le Gyomára, akkor ennek 
0-64-ed része mutatkoznék másodperczenkint Gyománál (D. mel
léklet IY. kimutatás) az az: 1279 X  (Hi4 =  819 köbméter, 
melynek Gyománál -f- 6*60 méter vízállás felel meg.

Ha pedig a maximalis víztömeg a II-dik árhullámmal állna 
elő, akkor ennek O'72-ed része jutna le másodperczenkint Gyo
mára, azaz: 1279 X 0*72 =  921 köbméter, melynek Gyomá
nál -f- ír80 m. vízállás felel meg.

De feltéve azon esetet, hogy a maximális víztömeg oly ked
vezőtlen körülmények közt fog lefolyni Gyomához, mint 1881. év 
aprill-én , akkor az egész víztömegnek 0’85-öd részét kell szá
mításba vennünk, vagyis ez esetben Gyomához fog érkezni má
sodperczenként 1279 X  0*85 =  1087 köbméter, melynek Gyo
mánál +  7’11 méter magasságú vízállás felel meg.

Végül feltéve azon, különben valószínűtlen eset beálltát, 
hogy az 1279 kilométernyi maximalis víztömeg, megfogyás nél
kül fog Gyomához érkezni, akkor Gyománál -j- 7'45 méterre 
emelkednék az árvíz.

Mintkogy pedig az eddigi legmagasabb viz Gyománál 
+  6*57 méter volt, ennélfogva a várható vizszin emelkedések 
lesznek:

az I. árhullámnál 
a II « 
az 1881-iki esetben 
abnormalis esetben

6*60—6*57 =  0*03 m.
6- 80 - 6-57 =  0-23 «
7- 11—6-57 =  0-54 « 
7*45—6*57 =  0-88 «

г». §.

A várható maximális vízmagassághoz képest elegendő magasak-e 
a gyomai szakaszon fennálló védtöltések?

Midőn a 3-ik czikk alatt a vízállások összevetéseiből kiszámí
tottuk a várható maximalis vizek bekövetkezte esetében várható 
vizszin emelkedéseket, egyszersmind megjegyeztük, hogy azok
nak tulnagyoknak kell lenniök. — A 4-dik czikk alatt közöltek- 
böl kiderül, hogy a vízállásokból következtetett vizszin emelke
dések valóban tulnagyok; még pedig ha egész mereven hason
lítjuk össze a 3-ik czikk eredményeit a 4-ik czikk eredményeivel: 
az I-ső árhullámnál 0-31 m., a Il-ik árhullámnál pedig 0*39 mé
terrel ad magasabb vizszinemelkedést a vízállásokból való követ
keztetés, mint a víztömegekből. — De a merev összehasonlítás 
nem helyes, mivel a 3-ik czikk végeredményeinek oly vízállások 
szolgálnak alapul, melyek legtöbbnyire 800 köbméternél keve
sebb víztömeget adnak másodperczenkint, a 4-ik czikk végered
ményei pedig a 800 köbméternél nagyobb víztömegeken alap
szanak.

Tudjuk tehát, hogy a vízállásokból vont következtetés tul- 
magas eredményeket ad, és igy a két különböző alapon kiszámí
tott vizszin emelkedések közti különbözeiét tudomásul véve, a 
vízállásokból következtetett vizszin emelkedéseket mellőztük, 
további tanulmányunkban pedig ama vizszin emelkedéseket vet

tük tekintetbe, melyek a víztömegek egybevetéseiből származnak 
és a valóságnak inkább megfelelnek. — Egyébiránt miután 
ezen adatok szélső határai közé esnek a vízállásokból következte
tett emelkedési magasságok is, szorosan véve a dolgot, a vízállá
sokból következtetett vizszin magasságok sem maradtak ki egészen 
további kutatásainkból.

A víztömegek egybevetéseinek eredményeiből a következők 
derülnek ki:

Miután a gyomai mércze 0 pontjának tengerszin feletti ma
gassága abban az időben, melyre tanulmányunk kiterjed, 79’ 18 
méter volt, ennélfogva a Gyománál várható maximális vizeknek 
tengerszin feletti magasságai lesznek:

az I. árhullámnál 79*18 +  6*60 =  85*78 m. 
a II. « ‘ 79*18 +  6*80 =  85*98 «
az 1881-iki esetben 79*18 -j- 7*11 =  8G*29 «
abnormális esetben 79*18 -j- 7*45 =  8G*63 «

Mivel továbbá a végleges védtöltések koronáinak tengerszin 
feletti magassága a 17,163/1883. sz. ministeri rendelettel Gyo
mánál 87*17 méterre volt megállapítva, ezt a magasságot össze
hasonlítva a várható maximális vizek magasságaival, kitűnik, 
hogy a végleges magasságban kiépített töltések, a várható maxi
mális vizeknél magasabbak, még pedig :

ha az árviz az I-ső árhullámmal ér
kezik le ... ............  ... ... 87*17—85*78 =  1*39 mtrel

ha az árviz a II-dik árhullámmal ér
kezik le ................... . ... ... 87*17—85*98 =  1*19 «

az 1881-kihez hasonló esetben 87*17—86*29 =  0*88 «
abnormális esetben ... ...........  87*17—86*53 =  0*54 «

vagyis: ha a védtöltések az elrendelt magasságokban ki lesznek 
építve, akkor elegendő magasságúak lesznek ahhoz, hogy közöt
tük a várható maximális vizek különös veszély nélkül lefolyhas
sanak.

De nem ily megnyugtató a mostani állapot. — Ugyanis: 
Gyoma körül a véglegesen ki nem épült töltések tengerszin 
feletti magassága a balparton 86*69 m., a jobb parton 86*05 m., 
átlag: 86*67 m .; és igya Gyoma körül jelenleg fennálló ideig
lenes töltések a várható maximális vizeknél magasabbak ugyan, 
még pedig:

ha az árviz az I-ső árhullámmal ér
kezik ........... ... — ...........  86*67—85*78 =  0*89 mtrel

ha az árviz a Il-ik árhullámmal ér
kezik ... ...  ............... . ... 86*67—85*98 =  0*69 «

az 1881-kihez hasonló esetben 86*67—86*29 =  0*38 «
abnormális esetben ... ... ... 86*67—86*63 =  0*04 «

de ezekből látni való, hogy már az 1881-kihez hasonló esetben 
is komoly veszedelem állna be, mivel az ideiglenes töltések ko
ronái csak 0*38 méterrel lennének magasabbak az árviz várható 
magasságánál. Annál inkább nagy lenne a veszedelem az ab
normális eset bekövetkeztében, mikor az árviz színe körülbelől 
egy magasságban állana a védtöltések koronáival, és csak nagy 
erőfeszítéssel lenne lehetséges Gyoma vidékét az elárasztástól 
megvédeni.

A jelen tanulmány végeredménye ezeknél fogva abban fog
lalható össze röviden, hogy a Gyoma körül még egészen ki nem
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épült védtöltések nem nyújtanak kellő biztonságot a várható 
maximális vizek ellenében, de ha ki fognak épülni a 17163/1883. 
szám alatt kiadott ministeri rendelettel megszabott magassá
gokra, a várható maximális vizeket különös veszély nélkül lesz
nek képesek levezetni.

E kedvező eredményben azonban csak akkor lehet valóban 
megnyugodni, ha valamiképen meggyőződhetünk arról, hogy a 
puhatolásaink közben követett eljárás nem csak elméleti szem
pontból helyes, hanem annak helyessége tényleges adatokkal is 
bebizonyítható.

Ilyen tényleges adatot szolgáltatott az idei 1888-dik évi ta 
vaszi árvíz.

Ugyanis: 1888. évi márczius 14-én este

a Fekete Körös vize kulminált N.-Zerindnél -f- 7*21 mtrel,
a Fehér Körös « « Kis-Jenőnél +  5'56 «
a Sebes Körös « állott Szakáinál -j- 2-36 «
a Berettyó « « B.-Újfalunál +  3'74 «

még pedig ezek a vizek a Il-dik árhullámot képezték.
Középmagassága ezeknek a vízállásoknak — a 3. §. b) 

pontja szerint — 4*10 méter, és a C) melléklet szerint összesen 
980 köbméter vizet vezettek felülről Gyoma felé.

A vízállások egybevetéseiből [3. §. d)} az van megállapítva, 
hogy a három méteren felüli közép vízállás arány száma U51; 
tehát ezzel szorzandó a fenti 4'10 méter közép-vízállás, mely 
műveletet végrehajtva az jön ki, hogy az idei tavaszi nagy víz
kor Gyománál 4* 10x1'51 =6* 19 méter vízállás volt várható, 
tényleg pedig volt 6'04 méter, vagyis 15 centiméterrel adott a 
tényleges vízállásnál magasabbat a vízállásokból való kiszámítás.

A víztömegek egybevetéseiből következtetve (D) melléklet
II. kimutatás), átlag 067  arányszám van megállapítva (4. §.) a 
800 köbméteren felüli víztömegekre nézve, tehát ez esetben 
980x0 '67  — 6-57 köbméternyi viz volt másodperczenkint Gyo
mánál, mely víztömegnek (C) melléklet) ugyanott 6-06 méter 
vízállás felel m eg; volt pedig tényleg 6'04 méter és igy két centi
méterrel adott a tényleges vízállásnál magasabbat az ily módon 
való kiszámítás.

Látnivaló ezekből, hogy bármelyik módon számítjuk is ki a 
Gyománál várhatott vízállásokat, oly eredményeket kapunk az 
átlagos arányszámok alapján, melyeknél pontosabbakat a tárgy 
természeténél fogva alig kívánhatunk.

Valamivel kevésbbé vágnak be azok az eredmények, melye

ket annak tekintetbe vételével kapunk, hogy a szóban levő nagy- 
viz a Il-ik árhullámmal érkezett le Gyomára.

Ugyanis a vízállásokból következtetve, a három méteren 
felüli közép vízállás arányszáma a II-dik árhullámnál U55 
(В)  melléklet, IV. kimutatás), tehát 4‘1 0 X l’5 5 = 6 ‘36 méternyi 
vízállást lehetett volna e szerint Gyománál; de csak 6-04 méter 
volt, és igy az ily módoni kiszámítás 32 centiméterrel adott a 
ténylegesnél nagyobb vízállást.

Továbbá a víztömegekből következtetve, a Il-ik árhullámnál 
072  arányszám alkalmazandó (1)) melléklet, IV. kimutatás), 
azaz: 9,8 0 x 0 ’72=706 köbméternyi viz leérkezésére volt vár
ható Gyománál, melynek 6‘24 méter vízállás felel m eg; mint
hogy pedig tényleg 6'04 meter vízállás állott be, ennélfogva az 
ily módoni kiszámítás 20 centiméterrel adott nagyobb magassá
got a ténylegesnél.

Az árhullámok szerinti kiszámítások tehát a jelen esetben 
az átlagos arányszámoknál kevésbbé pontos eredményeket adtak; 
de e kisebb pontosságban megint az a megnyugtató, hogy a 
ténylegesnél mindig nagyobb magasságok jöttek ki a számításból 
és igy feltehető, hogy a 4. §. I) pontja alatt várhatónak kimon
dott magasságok is a ténylegesen bekövetkező vízállásoknál 
inkább nagyobbak, mint kisebbek; a mely körülmény végmeg
állapodásaink megbízhatóságát csakis növelheti.

« •  §•

A vízlefolyás viszonyai mennyiben változtak meg a védtöltések
kiépítése óta P

Eddigi fejtegetéseinkkel kiderítvén a Körösök és Berettyó 
folyók vizeinek lefolyási viszonyait, önként merült fel az a kér
dés, hogy vájjon a védtöltések kiépítése előtt mily viszonyok áll
tak fenn e tekintetben ? és igy a védtöltések kiépítése mennyiben 
változtatta meg a régi viszonyokat ?

E kérdések megfejtése végett összeállítottuk a három Körös 
és Berettyó folyók vízállásait 1873. év elejétől kezdve 1881. év 
végéig; az összeállításnál és egybevetésnél egészen úgy jártunk 
el, mint a védtöltések kiépítése utáni 1884/7. évek vízállásainál, 
mely eljárásunkat a 3-dik §-ban egészen részletesen megismer
tettük.

Egybevetéseink eredményeit ez alábbi kimutatásban foglal
tuk össze:

Megnevezés

sé
p 

ví
zá

llá
s

ib
 +

 s
 +

 f
k

+
íh

 1

4*

] V
íz

ál
lá

s 
I 

G
yo

m
án

ál

Á t 1 a g

A r á n y  s z á m o k á r h u H á mo k  s z e r i n t

A
rá

ny
sz

ám
 

a 
kö

zé
p 

1 é
s 

a 
gy

om
ai

 v
íz

ál
lá


so

k 
kö

zt

A
 k

ul
m

in
ác

zi
ó

le
ér

ke
ze

tt
G

yo
m

ár
a

A
 V

2 
m

. 
ku

lm
i

ná
cz

ió
 i

dő
 t

ar


ta
m

a 
G

yo
m

án

а  II
w I . П. Ш. XV. V. VI. v n . v i n . IX. X. XI. ХП. ХШ.

centiméter П p

0 és -j- 1 m .  közt 7 8 2 4 5 3 - 1 4 2 - 5 4 - 0 3 - 0 7 3 - 3 0 _ _ _ _ — — — — ._ — _
+  1 « +  2  « « 1 5 8 3 7 4 2 - 3 7 3 - 4 8 - 8 2 - 1 8 2 - 2 9 2 - 2 2 — — — — 3 - 6 5 — 3 - 1 6 — — 2 - 4 9

+  2 « —|— 3  « « 2 6 0 4 9 3 1 - 9 0 4 - 0 1 2 - 2 1 - 8 2 1 - 8 5 1 - 7 9 1 - 5 5 2 - 1 9 2 - 1 9 2 - 1 9 — — 2 - 1 4 — 2 - 4 1 —
+  3 méteren felül 3 4 8 5 8 9 1 - 6 9 3 - 4 1 9 - 5 1 - 5 7 1 - 7 0 1 • 5 5 1 - 7 1 1 - 6 8 1 - 7 9 1 - 9 2 1 - 7 1 1 - 6 6 — 1 - 7 5 — —

5*



36 A H Á R M A S  K Ö R Ö S  G Y O M A I S Z A K A S Z Á N  V Á R H A T Ó  Á R V IZ M A G A S S Á G  K I P U H A T O L Á S A .

E kimutatás adatainak kiszámítására 68 napon észlelt 340 
vízállás szolgált alapul, melyekből a védtöltések kiépítése előtti 
múltra nézve a következők tűnnek k i :

a) к  kulminácziók Gyomára érkezésének idejét illetőleg úgy 
látszik, mintha az egy méternél magasabb vizek körülbelül 
egyenlő idő alatt érkeztek volna le Gyomára; a mi, ha nem lát
szat, hanem valóság, arra hagy következtetni, hogy a régebbi 
időkben a 2 méternél magasabb vizeknek körülbelül ugyanazt 
az utat kellett megtenniük, és körülbelül csak azokat a területe
ket elboritaniok, mint az 1 —2 méter közötti vizeknek.

b) A gyomai kulminácziónak legfelső x/a méteres magassá
gát tekintve, az tűnik ki világosan, hogy az Va méteres kulmi- 
náczió annál több ideig tartott, minél nagyobbak voltak a felül
ről jövő vizek, valószínűleg azért, mert annál több víztömeg 
terült szét az elöntéses területeken, és igy annál tovább volt képes 
Gyománál a viz magasságát fentartani.

Az Va méteres kulminácziónak részleteit a következő kimu- ! 
tatás tünteti elő:
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A 0 és -j— 1 m. közti vízállásnál <2 3 5 4-0
« -(-1 « 4- 2 « « « 9 4 14 8-8
« +  2 « + 3  « « « 17 7 24 12-2
« -j- 3 méteren felüli vízállásnál 10 8 44 19-5

c) Noha az 1873/81-dik években a vizek az észlelt vizmér- 
czéken felül kisebb-nagyobb mértékben szétterültek a Körös és 
Berettyó lapályaiban, és ennélfogva a felső mérczéknél nem áll
hatták be azok a vízállások, melyek különben beálltak volna, ha 
a vizmérczéken felül ki nem ömlött volna a hegyek közül jövő 
vizek egy része, az arányszámok átlagaiból mégis kétségbevon- 
hatlanul kitűnik, hogy a nagyobb vizek kisebb arányban jelent
keztek Gyománál, mint a kisebb vizek, még pedig:

a 0 és -j- 1 m. közti vízállásnál 3*14- volt az arányszám
a -|- 1 « +  2 « и « 2*37 ii <1 <(
a 2 « -f- 3 « ii a 1 '90 « ii «
a +  3 méteren felüli « U69 ii ii «

d) Az árhullámok számára nézve a kimutatásból azt látjuk, 
hogy 1873/81-dik években XIII árhullám érte egymást utói Gyo
mánál, és hogy majd mindegyik, számra nézve I —XI árhullám 
hozott +  3 méteren felüli nagy vizet.

ej Az I-ső árhullámmal majdnem mindenkor kisebb arány
ban érkeztek le Gyomára a felső vizek, mint a második és követ
kező árhullámokkal.

Ismervén ezek szerint a védtöltések kiépítése előtti viszo
nyokat, és egybevetvén ezeket a védtöltések kiépítése utáni idők
ben megállapított vizlefolyási viszonyokkal, az egybevetésből 
következők tűnnek k i :

I. Az 1873/81-diki időszakban az egy méternél magasabb 
vizek — különbség nélkül magasságukra — körülbelől egyenlő 
idő alatt látszanak leérkezni Gyomára; ellenben az 1884,87-diki 
időszakban a magasabb vizek kulminácziói fokozatosan lassab
ban érkeztek le Gyomára, mint az alacsonyabb vizeké. A mi

pedig a -)- 1 méternél nagyobb vizek leérkezésének idejét illeti, 
úgy látszik, hogy abban tekintetbe vehető változás nem tör
tént. Ugyanis: az 1873/81-diki időszakban átlag 3—4 nap alatt 
érkeztek le Gyomára, az 1884/87-diki időszakban pedig átlag 
3—7 nap alatt.

2. A Gyománál kulmináló vizek legfelső Va méter vastag
ságú részének kulminálási időtartamát tekintve, a +  3 méteren 
felül emelkedő vizeknél:

az 1873/81-dik évi időszakban:
10 eset közül a minimum volt 8 nap 

a maximum « 44 «
és átlag « 19*5 «

az 1884/7-dik évi időszakban pedig:

6 eset közül a minimum volt 4 nap 
a maximum « 20 «
és átlag « 9 (i

a védtöltések kiegészítésének tehát az lett egyik következménye, 
hogy a Va méteres kulminácziók időtartama körülbelül felényivel 
lett rövidebb; még pedig;

a +  1 és +  2 méter közti vízállásnál átlag 2'9 nappal 
a -f- 2 és +  3 « « « ii 5*1 «
a -j- 3 méteren felüli « •< 10*5 «

kevesbült meg a kulmináczió időtartama.

3. Az 1873/81-dik évi időszakban 13 árhullám érte egymást 
utói Gyománál, melyekből az első 9 árhullám +  3 méteren felüli 
közép vízállásnak megfelelő víztömeget hozott, -— ellenben az 
1884/7-dik évi időszakban csak 7 árhullám érte egymást utói 
Gyománál, és csak az első 4 árhullámmal állott be +  3 méteren 
felüli középvizállás. — A védtöltések kiépítése óta tehát körülbe
lül felényivel kevesebb árhullám éri egymást utói Gyománál és 
több mint felényivel kevesebb árhullám hozott +  3 méteren felüli 
középvizállásnak megfelelő nagy víztömeget. — Ez eredmény 
szoros összefüggésben áll az előbbi pontban konstatált amaz 
eredménynyel, hogy a Va méteres kulminácziók időtartama több 
mint íelényire csökkent, minélfogva kevesebbszer is érheti egy
mást utói most már az árhullám.

4. Úgy az 1873/81-dik, mint az 1884/7-dik évi időszakban 
az első árhullámmal jövő víztömeg legtöbbnyire kisebb magas
ságra emelkedett Gyománál, mint felemelkedett volna, ha ugyan
azon víztömeg a második árhullámmal érkezett volna Gyomára. 
E tekintetben tehát a védtöltések kiépítése mitsem változtatott a 
viz folyásának viszonyaiban.

5. Az átlagos arán у számok azt tanúsítják, hogy a +  2 és 
+  3 méter vízállásokat kivéve, a többi vízállások arányszámai 
nagyobbak voltak az 1873/1881-dik évi időszakban, mint 
1884/1887-ben; vagyis: hogy egy és ugyanazon magasságú 
vizek, — daczára a lapályokban való szétterülésnek, — Gyomá
nál nagyobb magasságokra emelkedtek a védtöltések kiépítése 
előtt, mint után. Az arányszámok közti különbözetek azonban 
nem nagyok ; és ha véletlenségnek tulajdonítjuk is azt a körül
ményt, hogy a védtöltések kiépítése után valamivel alacsonyabb 
vízállások álltak be Gyománál, mint azelőtt, annyi mindenesetre 
konstatáltnak vehető, hogy Gyománál a vízállások a felső vízál
lásokhoz viszonyítva tényleg nem emelkedtek. Ennek a meglepő
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eredménynek oka valószínűleg abban rejlik, hogy a védtöltések 
kiépítése óta ritkábban érik egymást utói az árhullámok Gyomrá
nál, és igy kevesebbszer szaporítja a megelőző árhullámból még 
le nem folyt víztömeg az újból érkező árhullám víztömegét, 
minélfogva többnyire kisebb magasságra emelkedik Gyománál, 
mint azelőtt.

6. A körösi védtöltések kiépítésének tehát az lett a legfeltű
nőbb eredménye, hogy Gyománál nem okozott a réginél nagyobb 
arányú vizszin emelkedést, és a +  3 méteren felüli vízállások 
legfelső Va méter vastagságú része kulminácziójának időtartama, 
a minimumot illetőleg 4 nappal, a maximum 24 nappal, és 
átlag 105 nappal megrövidült; vagyis: a Körösök nagy vizei 
most átlag 10'5 nappal rövidebb ideig tartanak, mint annak 
előtte, és ennek következtében több mint felényivel csökkent 
annak a lehetősége, hogy a Körösök nagyvizei a Tisza nagyvizei
vel találkozhassanak, vagyis tetemesen csökkent amaz esetek

lehetősége, melyekben a Körös vize a Tisza vizét duzzasztani 
szokta.

Egyébiránt ugyan ez az eredmény kiderült a «Közép-Tisza 
fejlődése» körül 1886-ban megejtett tanulmányból is.

Végül még csak azt jegyezzük meg, hogy noha az 1884/7-dik 
években észlelt adatok azt mutatják, hogy a 17,163/83 ministeri 
szám alatt elrendelt töltésmagasságok elegendők és hogy a véd
töltések kiépítésének általában jó hatása lett; — de mivel a Kö
rösök képződése még nem fejeződött be, sőt ép ez idő szerint 
igen nagy fejlődésben van, nem bizonyos, hogy fejlődésének jó 
irányát ezutánra is megtartja-e, vagy sem ? Ennélfogva felette 
szükséges, hogy a Körösök fejlődése továbbra is a legnagyobb 
figyelemmel kisértessék, mert csak úgy lehet a netalán helytelen 
fejlődést elég korán észrevenni, és azon kellő időben sikeresen 
segíteni.
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A francziaországi hidrometriai és árvizjelzési szolgálat megismertetése.

B E V E Z E T É S.

A francziaországi «hidrometriai és árvizjelzési szolgálat» meg
ismertetését czélzó jelen tanulmány a közm. és közi. m. kir. 
ministerium vízrajzi osztályának 1886. évről szóló évkönyvében 
foglalt és a csehországi, svájczi és badeni vízrajzi intézetek m ű
ködését megismertető tanulmánynak folytatását képezi; de tár
gyalási modorára és szerkezetére nézve utóbbiaktól több tekintet
ben eltér. Ennek oka főleg abban keresendő, hogy a mint a 
tanulmányból ki fog tűnni, a francziaországi hidrometriai és ár
vizjelzési szolgálat úgy szervezetére, mint működésére lényege
sen különbözik fentebbiektől, de magában véve is oly eredeti 
alapeszmékből indul ki, melyek a fentemlitett intézetekéiől lénye
gesen eltérnek, és melyek bár tisztán franczia viszonyokból eredő, 
de általános érdekű és fontosságú tudományos eszméket képvi
selnek.

Jelen tanulmány tárgyalási modora a fennebb említettektől 
annyiban is eltér, a mennyiben itt, főleg az árvizjelzés szerveze
ténél, a tárgy tisztán műszaki oldalán kívül, mint attól elválaszt- 
hatlan és lényegének megismerésére nélkülözhetlen, adminisz
tratív intézkedésekkel is bővebben kellett foglalkozni.

A francziák tudományos kutatásainál és azok gyakorlati 
alkalmazásánál majdnem minden téren szembetűnő önállóság és 
eredetiség a hidrografia terén is kiváló módon mutatkozott. Ön
álló rendszeren épülő hidrometriai szolgálatuk, valamint ez 
iránybani vizsgálódásaik egy, a tudomány és gyakorlat szempont
jából egyaránt fontosnak és értékesnek nevezhető, hidrológiai 
tanulmányozási rendszerre vezettek. E rendszer indokolását a 
franczia folyók viszonyaiban találja és a fősulyt nem a folyó 
mederre és annak alakulására, hanem a szorosan vett hidrológiai 
tényezőkre, a csapadék és annak lefolyását befolyásoló körülmé
nyekre fektette.

Francziaországnak jelenleg majdnem minden tekintélye
sebb folyóján rendszeresített, de egy közös elven alapuló hidro
metriai és árvizjelzési szolgálat a tökély oly fokán áll már ma, 
mely a tudomány, de főleg a gyakorlat, legtöbb igényét kielégíti.

Hogy Francziaországban a folyók hidrológiai tanulmányo
zása annyira előrehaladt és oly jeles eredményeket mutat fel, az 
több okban leli magyarázatát. Legelső sorban Francziaországban

Évkönyv.

már a múlt századokban a vizszabályozás, vízhasznosítás és álta
lában a vízügy minden ágazatai iránt mutatkozott általános ér
deklődés és ez irányban kifejtett nagymérvű tevékenység, kar
öltve az ország előrehaladott kultúrájával és a természettudo
mányok magas fejlettségével, már régibb időkben a szakférfiak 
figyelmét önkénytelenül azon tényezők fontosságára irányította, 
melyek tanulmányozásából fokozatosan a hidrológia egész rend
szere fejlődött.

A tizenhetedik és tizennyolczadik század nagy franczia ter
mészettudósai (Mariotte, D’Alembert, Carnot, Bossut és mérnökei 
Dubuat) számos vízügyi kérdéssel úgy elméleti, mint gyakorlati 
tekintetből foglalkozva, már akkor oly eredményeket mutattak 
fel, melyek még ma is a hidrotechnika sarkalatos elvei gyanánt 
szolgálnak. Természetes tehát, hogy a folyó életműködésének 
tényezői iránt felkeltett érdeklődés a hidrometriai megfigyelések 
gyakorlását eredményezte. Ennek köszönhető, hogy a franczia
országi folyóknak hidrológiai viszonyaira, de főleg a Szajna völ
gyére, mint a mely Páris kulturális tekintetben domináló volta 
következtében a művelődés központját környezte, a múlt század
ból nemcsak igen értékes adatok és feljegyzések, hanem főleg az 
árvizekre nézve a múlt századból már igen értékes hidrológiai 
tárgyalások is léteznek. Miután pedig tudvalevőleg a hidrológiai 
tanulmányozás legfőbb czéljára, a folyó életműködésének tanul
mányozására, épen a megbízható adatoknak minél hosszabb idő
ről való felhasználása a legfontosabb, ezen régi adatok és tárgya
lások a jelenlegi hidrometriai szolgálatnak fontos előmunkálatai 
voltak.

A csapadék és vízállásoknak a tizenhetedik század óta ren
delkezésre álló gazdag adat sorozata a folyók hidrológiai tanul
mányozásának oly széles alapot nyújtott, melyen az idevágó 
kérdések sokfélesége daczára igen tökéletes módon fejlőd
hetett.

A számos idevonatkozó adatok között példaképen csak a 
Szajna párisi vízállásaira hivatkozván, melyekről 1732 óta na- 
ponkinti feljegyzések vannak, és melyeknek általános adatai a 
TV. fejezetben említett grafikai táblázatban vannak feldolgozva, 
látszik, hogy ezen 150 évre terjedő grafikon a Szajna hidrológiai 
természetére sokkal világosabb és kimerítőbb alapot szolgáltat, 
mint ily adatok hiányában a kombinativ számítások és követ-
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keztetések bármelyike. A folyók természetének kiismerésére 
mindenkor a tényleges észleletek képezik a legbiztosabh ala
pokat.

A hidrológiai tanulmányozás iránt korán mutatkozott érdek
lődésen és az adatoknak gazdagságán kivül főleg a franczia- 
országi folyó- és csatorna-rendszer külön állóbb és tagozottabb 
volta és ebből folyólag a vízügyi műszaki szolgálatnak egyes fo- 
lyókra és csatornákra deczentrálizált szervezete képezte a hidro
lógiai tanulmányozás fejlődésének főokát.

A francziaországi tekintélyesebb folyamvölgyek különálló
sága és azon körülmény, hogy a vízügyi műszaki szolgálat egyes 
folyamvölgyek szerint külön választva a folyammérnöki hivata
lokra (Services de navigation) van bizva és egy-egy főfolyóról és 
annak mellékfolyóiról, mint egy egészről, az összes vízügyek az 
illető folyónál különállólag intézteinek, természetszerűleg azt 
eredményezi, hogy a műszaki közegek az illető folyókkal éveken 
keresztül foglalkozván, azoknak viszonyait alaposan megismerik, 
és folyton a folyón lévén, a folyó természetének alapos tanulmá
nyozására bő alkalmuk nyílik. Ennek ésafranczia mérnökök kü
lönben is kutató és gyakorlatias felfogásának köszönhető, hogy a 
hidrometriai észlelések tökéletesbülése és a hidrológia oly szép 
haladásokat tett.

A hidrológiai tanulmányozás magas fejlettségének lényeges 
oka azonban, a franczia mérnököknek hivatalukon és hivatásos 
működésükön kivül eszközölt magán tanulmányaikban, megfigye
léseikben és ezekből eredő irodalmi tekintetben kifejtett élénk 
működésűkben is rejlik. A hidrológia szakmáját képviselő gazdag 
műszaki irodalom, mely e tudományág fejlesztéséhez lényegesen 
hozzájárult, legnagyobbrészt a mérnökök magánmunkálkodásai
nak irodalmi termékeiből áll, sőt az e tekintetben legnagysze
rűbb mii, Belgrand müve szintén számos évi magántanulmány 
gyümölcse.

Végre megemlítendő, hogy a hidrometriai és árvizjelzési 
szolgálatnak és hidrológiai tanulmányok fejlődhetésének egy 
további lényeges oka a követett irányzatnak minden részében 
határozottan gyakorlatias volta és evvel kapcsolatban az ered
ményeknek a gyakorlati életre kiható közvetlen haszna volt.

Ezen gyakorlati haszon, mely leginkább a később részlete
sen ismertetendő árvizjelzésben nyilvánult, volt képes úgy a 
mérvadó kormányköröket, mint a közönséget e tanulmányok 
közvetlen eredményéről és hasznáról meggyőzni és azok kiter
jesztésének szükségét és hasznosságát szembetűnővé tenni; ez 
annál inkább szükséges volt, mivel itt egy uj szolgálati ágazat
ról volt szó. így a vízrajzi adatok némelyikénél (vízmennyiség, 
sebesség, hordaléktömeg) és azok kombinativ eredményeinél 
(árvizmagasság és bekövetkezésének időpontja és tartama) a sok 
időt és költséget okozó egészen pontos adatok beszerzése és azok 
összevetése (árvizjelzés) helyett sokszor, a hol azok rendelkezésre 
nem állottak, kevésbbé pontos mérésmódokkal és számításokkal 
elégedvén meg, kevésbbé pontos és megbízható, de a gyakorlati 
czélzatot még kielégítő eredmények nyerettek és evvel azon előny 
is össze volt elérve, hogy lehető sok ily adat volt könnyebb mó
don beszerezhető.

Ezen eredmények által a czél eleinte bár kevésbbé pontosan, 
de gyakorlati szempontból elegendőleg megközelittetvén és gya
korlati eredményeket mutatván fel, a legközelebbi lépés ezen

eredményeknek fokozatos tökéletesbitése és az eredményeknek 
megbízhatóbb és pontosabbakkal való pótlása volt.

így történt az említetteken kivül az árvizjelzésnek kiterjesz
tésénél, mely eleinte csak a Szajnára, illetve csak Párisra terjesz
kedett ; a tanulmányok folytatásával tovább haladva, ma már a 
kis mellékfolyókra is be van rendezve.

A hidrometriai és árvizjelzési szolgálatnak és a jelenlegi 
hidrológiának fejlesztésére leginkább Belgrand és Dausse műkö
dései voltak befolyással, ezeknek, de főleg Belgrandnak, elvei 
nyomán indult meg a francziaországi folyók hidrológiai tanulmá
nyozása azon irányban és azon módon, mely jelenleg már rend
szeresítve, a francziaországi folyók legtöbbjénél gyakorlatban van.

A francziaországi és főleg a szajnavölgyi hidrometriai és 
árvizjelzési szolgálat jelen megismertetésének alapjául Belgrand, 
Dausse, Lemoine müvein és számos értekezésén kivül a franczia 
közmunka ministeriumnak a Szajna és a Garonne völgyi hidro
metriai és árvizjelzési szolgálatára vonatkozó rendeleti gyűjte
ményei szolgáltak. Továbbá a szajnavölgyi hidrometriai szolgálat 
szervezetére vonatkozó felvilágosítások és ugyan e szolgálat évi 
kiadványai, melyeket a szolgálatot vezető Lemoine M. G. főmér
nök magánúton szives volt rendelkezésre bocsátani. Jelen meg
ismertetés tehát a szolgálat azon ágazataival és részleteivel fog
lalkozik, melyek helyszíni tanulmányozás nélkül az említett ada
tok és a szakbavágó tudományos munkák alapján tanulmányoz
hatók voltak.

I. F E JE Z E T .

A francziaországi folyók hidrometriai és árvizjelzési szolgálatok 
általános szervezete és fejlődése.

A francziaországi folyók vízrajzi adatainak gyűjtését, a 
mennyiben azok tisztán vízrajzi szempontokból történtek, eleinte 

, a folyammérnöki, illetve szakaszmérnöki hivatalok, mindegyik 
különállólag saját szakaszának követelményeihez képest, telje
sítették ; de azok gyűjtése és összeállításában egységesség nem 
volt. Legelőször a Szajna völgyében lett a hidrometriai szolgálat 
a franczia közmunka ministerium által 1854-ben rendeletileg 
szervezve és benne a vízrajzi adatok gyűjtésén s feldolgozásán 
kivül, Belgrand (később tárgyalandó) tanulmányainak kifolyását 
képező, árvizjelzési szolgálat rendszeresítése és fejlesztése is el
rendelve.

De még sokkal előbb, mielőtt Belgrand törekvései folytán a 
közmunka ministerium a szajnavölgyi hidrometriai szolgálatot 
életbe léptette volna, irodalmi működésében és magántanulmá
nyaiban fektette le saját külön hidrológiai rendszerének alapjait, 
melyeket azután a Szajna hidrometriai szolgálatában annál is 
inkább alkalma volt érvényesíteni, miután a szolgálat, később 
részletesen ismertetendő, szervezési rendelete csak általános vo
násokban volt tartva, és Belgrandnak egyébként a szolgálat szer
vezésében és berendezésében teljesen szabad kezet engedett.

Belgrand törekvése mindenekelőtt az észleletek rendszeresí
tésére és rendes észlelési hálózat létesítésére, azután az árvizjel
zési szolgálat berendezésére irányult. Már 1854 ben képes volt 
Belgrand a Szajnán Párisra 3 nappal előre, Montereaunál 4 nap
pal előre; 1872-ben pedig a tovább fejlesztett szolgálat,
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a Szajnára Montereau-nál 2 nappal,
az Aisne-re « 3 «
a Marne-re « 3 «
az Oise-ra « 4 «

előre jelezni az árvíz bekövetkezendő magasságát. Az ez irányban 
elért kiváló eredmények után a francziaországi többi folyókon is 
be lett a rendszeres hidrometriai és árvizjelzési szolgálat rendezve, 
és legnagyobb részénél úgy a szolgálat alapeszméire, valamint 
szervezetére a szajnavölgyi szolgálat vétetett mintául.

1859-ben már a Meuse-n, később a Garonne, Adour, Saonne, 
Loire stb. folyók völgyeiben lett a hidrometriai és árvizjelzési 
szolgálat rendszeresítve, jelenleg pedig a többi folyók vannak 
szervezés alatt.

Mint minden uj és a kezdet nehézségeivel küzdő intézmény 
a hidrometriai és árvizjelzési szolgálat is, elébb hézagosán egyes 
kiadott rendeletek és szabályok alapján indulva, csak lassan fej
lődött jelenlegi alakjáig.

1854—1878-ig működött Belgrand a szajnavölgyi hidro
metriai szolgálat vezetésében, ez idő alatt a tanulmányok előre
haladása szerint egyes rendeletekkel lett a szolgálat úgy műszaki, 
mint adminisztratív része folytonosan kibővítve.

Hasonlóan történt ez időközben a Garonne-n berendezett 
hidrometriai és árvizjelzési szolgálattal. Az igen fontos és élet
képesnek mutatkozott és folytonosan terjeszkedő intézmény végre 
oly sokoldalú teendőket és a tekhnikai és közigazgatási hatósá
gok annyiféle működését tette szükségessé, hogy kívánatosnak 
látszott ezen teendőket végleges alakba egybefoglalni és a folyók - 
nál berendezett hidrometriai és árvizjelzési szolgálatok végleges 
rendszeresítését és szabályozását minden folyóra külön kidolgo
zandó és a teendőket legkisebb részletekig előíró rendeleti gyűj
teménybe foglalni.

Az első ily rendeleti gyűjtemény 1879-ben Freicynet köz
munka minister által, a belügyministerrel való közös helyben
hagyás után, adatott ki a Garonne völgyére, mely által az illető 
megyék prefetjeinek és az érdekelt fő- és szakasz-mérnököknek 
közös megállapodásai után Gros főmérnök által szerkesztetek.

Az ezen rendeleti gyűjtemény kiadását kisérő ministeri le
irat, különösen hangsúlyozza ezen szolgálat rendkívüli fontossá
gát és a résztvevő közegek felelősségét tekintve, azokat az előirt 
teendők leglelkiismeretesebb teljesítésére utasítja.

A Garonne-ra vonatkozó ezen rendeleti gyűjtemény szer
kesztése és a szolgálat ezen rendszeresítése nagy részben a Ga
ronne 1875. évi pusztító áradásainak utóhatása alatt történt, 
mely áradások úgy városokban, mint emberéletben ipari és gaz
dasági telepekben óriási károkat okoztak, és melyek az árvizjel
zési szolgálat teljes és végleges rendszeresítésének szükségességét 
élénken kimutatták.

Az 1875-iki nagy árvizek egyátalán nagy lendületet adtak a 
hidrometriai és árvizjelzési szolgálatnak egész Francziaországban. 
Ekkor szerveztetett ministeri rendelettel az «árvizjelzési országos 
bizottság,» melynek feladata az összes francziaországi folyókon a 
hidrometriai és árvizjelzési szolgálatokat rendszeresíteni és fej
leszteni, de egyszersmind valamennyinek egyöntetű működését 
biztosítani. A közmunka minister általános rendelete utasította 
az összes folyammérnöki, szakaszmórnöki és államépitészeti (de- 
partement) mérnököket, melyek eddig csak hézagosán, a szük

séghez képest alkotott és előirt szabályok szerint működtek közre 
a hidrometriai és árvizjelzési szolgálatban, hogy a szolgálat vég
leges rendszeresítésére szükséges rendeleteket és teendőket állít
sák egybe és mintául a Garonne hidrometriai és árvizjelzési szol
gálatra vonatkozó rendeleteket vegyék.

Ezen igy alkotott rendeletek alapján lettek azután a köz
munka minister által minden folyóra külön, a Garonne-hoz ha
sonló, rendeleti gyűjtemények kiadva és ezekkel a szolgálat vég
leges alakjában megállapítva.

Ily rendeleti gyűjtemények eddig a fennt említett Garonne- 
völgyén kívül kiadattak a : Szajna, Adour Saone, Meuse, Loire és 
az északi francziaországi kisebb folyókra. Jelenleg készülnek ily 
rendeletek: a felső Loire Allier, Cher, Indre, Vienne, Mayenne 
és Sarthe folyókra. így tehát jelenleg már majdnem minden te
kintélyesebb folyónál, de ily mértékben haladva elő, rövid idő 
múlva Francziaország összes, még kisebb folyóinál is egy minden 
tekintetben kielégítő hidrometriai és árvizjelzési szolgálat fog mű
ködni, mely egységes elveken alapulva és az országos árvizjelző 
bizottság felügyelete alatt szervezve, egyrészt az egész országról 
biztos és kimerítő adatokat fog gyűjteni, másrészt árvizjelzései 
által a partmenti területek és érdekelteknek gyakorlatilag igen 
fontos szolgálatokat tenni.

A francziaországi hidrometriai és árvizjelzési szolgálat álta
lános szervezete a következő:

A szolgálat minden tekintélyesebb és viszonyainál fogva 
különálló folyón, teljesen önállóan működik, a szolgálat teendőit 
az egyes folyókon (a Szajnát kivéve) az illető folyammérnöki 
(Ingenieurs de navigation) hivatalok teljesitik, és ezek közt van 
a szolgálat előirt rendeletek szerint felosztva. — A nagyobb 
folyóknál, hol több folyammérnöki hivatal van, mindig egy biza- 
tik meg ezek közül különösen a felügyelettel, ez azután a hidro
metriai és árvizjelzési szolgálatot illető ügyekben az egész folyón 
intéző szerepet visz és a felügyeletet gyakorolja. — Az egy folyam
völgyet képező, vagy egyébként összetartozó folyók összes hidro
metriai és árvizjelzési ügyei egy főfelügyelő (Inspecteur général) 
ellenőrzése alatt állnak, mely a szolgálatnak az egész folyam
rendszerben való egységességét biztosítja.

Az országnak összes, a hidrometriai és árvizjelzési szolgálatra 
vonatkozó ügyei az «országos árvizjelzési bizottság» felügyelete 
alatt állanak, mely bizottsághoz az összes hidrometriai és árvizjel
zési ügyek a közmunka minister által bírálat és tárgyalás végett 
áttétetnek.

Ezen árvizjelzési bizottság hét főfelügyelőből és egy mérnök 
titkárból áll, elnöke jelenleg Allard főfelügyelő, ki egyszersmind 
a szajnavölgyi hidrometriai központi szolgálat főnöke.

Ezen árvizjelzési bizottság teendői, a vonatkozó vélemények 
és jóváhagyásokon kívül, főleg a hidrometriai szolgálatot illető és 
egységesen megállapított elveknek keresztülvitelére, a szolgálat 
fejlesztésére és annak egyöntetűségére vannak irányítva.

A Szajna és mellékfolyóinak hidrometriai és árvizjelzési 
szolgálata az előbb vázolt szervezeten kívül főleg az által tűnik 
ki, hogy fontosságára, a Szajnavölgy kiterjedésére és kulturális 
mivelődésére, de főleg Párisra való tekintettel a szolgálat egy 
külön, csak e czélra működő, központi hivatal által teljesittetik, 
melynek czimea «Szajnavölgyi központi hidrometriai szolgálat», 
és a mely az árvizjelző bizottság elnökének igazgatása és egy

6*
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főmérnök vezetése alatt beosztott mérnökök és segédszemélyzet
tel Párisban működik.

A szajnavölgyi hidrometriai szolgálat tehát a többi folyam - 
völgyek hasonszervezetü szolgálatától csak annyiban különbözik, 
a mennyiben az egyes főmérnökök közt felosztott szolgálatok 
központosítása nem, mint fenntebb emlittetett, egy avval meg
bízott szakaszbeli főmérnökre, hanem a teendők sokaságánál 
fogva, egy e czélra külön alakított központi hivatalra bízatott. — 
Egyébként működése tökéletesen ugyanazon elveken és módo
kon alapszik, mint a többi folyóké.

Francziaország összes folyóinak hidrometriai és árvizjelzési 
szolgálatait a jelen tanulmányba foglalni több okból nem volt 
lehetséges. Mindenekelőtt e tanulmány ez által czélját igen túl
haladó terjedelművé vált volna, de másrészt főleg azért, mivel 
az árvizjelzés műszaki elvei, szabályai és módjai, miután azok 
csak az illető hivataloknál ismerhetők meg, a helyszíni tanulmá
nyozást tették volna szükségessé. Ez okból czélszerübbnek lát
szott az összes szolgálatok közül egy olyat különösen kiválasztva 
tenni részletes tanulmány tárgyává, melynél ez leginkább kike
rülhető és mely a szolgálatok fejlettebb és rendszeresitettebb 
alakjához tartozik.

Miután a francziaországi folyók hidrometriai és árvizjelzési 
rendszeresített szolgálatai, főleg a mi a hidrometriai részt és az ár
vizjelzés adminisztratív részét illeti, közös irányzatot követnek, 
ennélfogva egy ilyennek részletes ismertetése a többit is kellően 
jellegzi. Természetes, hogy a szervezet adminisztratív része is 
módosul az illető folyó viszonyai szerint, főleg az ármentesités 
többé-kevésbbé fejlettebb állapotához, az ipartelepek, községek 
számához stb.-hez képest, de alapvonásai ugyanazok.

Az árvizjelzés tekhnikai alapjai, az árvizjelzési szabályok, a 
vízállások előre kiszámításának módozatai szintén természetsze
rűleg az illető folyók jellegéhez és viszonyaihoz képest módosul
nak, és e részben ezen — különösen csak a Szajnára kiterjesz
kedő — tanulmány nem adhat egyúttal kimerítő felvilágosítást 
a más folyóknál kövétett módozatokra is, miután ezek ismeretét 
csak az illető folyók helyszíni tanulmányozása által lehetett 
volna megszerezni. Általános tekintethen azonban ez iránt is 
kellő tájékozhatást lesz képes e tanulmány nyújtani, miután az 
árvíz jelzésére szolgáló szabályok és módozatok megállapításánál 
követett irányzat legnagyobb részben közös, noha részleteiben 
gyakran az eljárások közt lényeges különbségek léteznék.

Hogy a jelen tanulmányban a részletes ismertetés alapjául 
a szajnavölgyi hidrometriai és árvizjelzési szolgálat választatott, 
annak okai a következők:

A szajnavölgyi hidrometriai szolgálat jelenlegi végleges alak
ját megállapító rendeletek 1885-ben adattak ki és azok a 
Garonne-nál alkalmazottak mintájára szerkesztettek ugyan, de a 
szolgálat részleteiben időközben ott tapasztalt hiányok és hátrá
nyok a szajnavölgyi szolgálat szervezésénél már tekintetbe vétet
tek és igy egy tökéletes és a gyakorlat igényeit teljesen kielégítő 
szolgálati szervezet lett teremtve.

A szajnavölgyi szolgálat tanulmányozását ezenkívül főleg 
az indokolta, hogy nemcsak a közigazgatási vagy műszaki admi- 
nisztráczió körében tett intézkedéseket, hanem egyszersmind az 
egész szolgálat alapját képező vezéreszméket, a helyszínén való 
tanulmáoy nélkül a rendelkezésre álló tudományos munkák és

értékezésekből, leginkább csak a Szajna völgyére vált lehetségessé 
megismerni, mivel az erre vonatkozó irodalom a legkimeritőbb. 
Végre pedig a szajnavölgyi szolgálat részletes megismertetését az 
is indokolta, hogy az a legfejlettebb és annak gyakorlati eredmé
nyei majdnem valamennyi közt a legjelentékenyebbek.

II. F E JE Z E T .

A szajnavölgyi hidrometriai és árvizjelzési szolgálat fejlődése, 
általános szervezete és főbb irányelvei.

Mint az I. fejezetben említve volt, a közmunka minister 
1854-iki rendeletével a szajnavölgyi központi hidrometriai szolgá
latot szervezte és annak vezetését Belgrandra bízta.

Eleinte a szolgálat Belgrandra, mint a Szajna párisi sza
kaszának főmérnökére volt bízva, de a szolgálat terjeszkedésével 
külön hivatal és személyzet lett rendszeresítve.

Belgrand mindenek előtt az észlelési állomások szaporítása 
és az észleletek rendszeresítésére törekedett és evvel párhuzam
ban az árvizjelzés kiterjesztését fejlesztette, és mindkét irányú 
működésében szép sikert ért el.

Az árvizek előre jelzését, melyeket 1854-ben csak a Szajná
nál teljesítette s a tanulmányok tovább haladásával a nagyobb 
mellékfolyókra kiterjesztette, 1872-ben már három főbb mellék
folyón volt berendezve.

Belgrand haláláig (1878) vezette a központi hidrometriai 
szolgálatot és utolsó éveiben már a szolgálatnak a kisebb mellék
folyókra való kiterjesztésén dolgozott, halála után hivatalbeli 
utódjainak, az általa teremtett rendszert és elveket teljesen meg
tartva, csak azon irányban kellett távább haladni, melyet ő 
kijelölt.

A szolgálatnak folytonos és a kisebb mellékfolyókra való 
kiterjesztése azonban számos uj rendelkezést tett szükségessé, 
úgy hogy a terjedelmes szolgálat, oly komplikált lett, hogy annak 
egyöntetű rendszeres újjászervezése szükségesnek mutatkozott.

A közlekedési minister, mint említve volt, körrendeletileg 
utasította az árvizjelzést vezető összes közegeket, hogy szakaszukra 
vonatkozólag a garonnevölgyi rendeletek mintájára, rendeleteket 
tervezzenek, melyekben az árvizjelzés úgy műszaki mint az árviz- 
hirek továbbítását illető és a legkisebb részletekig terjedő ren
deletek terveit állítsák össze, és abban az előirt és az országos 
árvizjelzési bizottságtól megállapított elveket kövessék.

A szajnavölgyi hidrometriai szolgálat újjá szervezésének 
czéljai főleg a következők voltak :

1. A hidrometriai és árvizjelzési szolgálatot illető minden már 
létező, vagy a szolgálat műszaki és adminisztratív részének érde
kében még szükséges rendeletek egyöntetű alakban való szer
kesztése és együttes összeállítása.

2. Az árvíz hírek lehető gyors továbbításához szükséges 
adminisztratív intézkedések és rendeletek bővítése és oly alakba 
való hozatala, hogy úgy ezek valamint az 1. alatt említett összes 
rendeletek a szolgálat teendőit legcsekélyebb részletekig előírják 
és szabályozzák.

3. Az eddig csak a főfolyóra és tekintélyesebb mellék
folyókra berendezett szolgálatot az összes, még kisebb, mellék
folyókra is kiterjeszsze.
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Az ez alapon keresztül vitt szervezés és az erre vonatkozó 
rendeletek kiadásának menete ennélfogva a következő volt:

Az árvizeknek a közigazgatás közegei utján való továbbítá
sára és terjesztésére vonatkozó rendeleteket minden megyére 
(Departement) az illető folyamszakaszon az árvizjelzést vezető 
egy vagy több főmérnök, a központi hidrometriai szolgálat veze
tőjével egyetértőleg szerkesztette, és azok a megye főnöke által 
jóváhagyattak, ily alakban azután felterjesztettek a közmunka- 
és belügyministerekhez, kiknek jóváhagyása után lettek az illető 
megyék közigazgatási közegeinek kiadva.

A szolgálat tisztán műszaki részét illető rendeletek szintén 
az illető folyamszakaszon az árvizjelzóssel megbízott egy vagy 
több főmérnök és a központi hidrometriai intézet főnökének 
egyetértő működése utján szerkesztettek és a közmunka miniszter 
által jóváhagyattak.

Az igy jóváhagyott összes rendeletek, a Szajnavölgy hid
rometriai és árvizjelzési szolgálatára vonatkozó minden legcse
kélyebb teendőt is pontosan előírják és a szolgálatban résztvevő 
minden hivatalos közegnek működését legszorosabban meghatá
rozzák.

Mindezek 1885-ben egy igen terjedelmes rendeleti gyűjte
ményben adattak ki.

Ezen rendeleti gyűjtemény (mely a közmunka minisztérium 
kiadásában jelent meg) czime: «Service bydrometrique et de 
l’annonce des Crues. Bassin de la Seine. Keglements et instruction 
concernant l’annonce des Crues et l’etude du Begime des rivieres» 
(Hidrometriai és árvizjelzési szolgálat a Szajna medenczéjére 
Szabályrendeletek és utasítások az árvizek jelzésére és a folyó 
viszonyok tanulmányozására).

Ezen rendeleti gyűjteménynek a III. és VII. fejezetekben 
közölt alapos megismertetése által lehet e szolgálat szervezetének 
és működésének legtisztább és átnézetesebb képét nyújtani, ugyan
ezért a mennyire csak lehet ott a rendeleti gyűjteményben köve
telt sorrend is meg lett tartva.

Mielőtt azonban a szolgálat részletes menetét ismertetnők, 
előbb működésének általános képét és az egyes működési ága
zataiban követett általános irányelveket adjuk.

A szajnavölgyi hidrometriai és árvizjelzési szolgálat műkö
dése főleg a következő pontokba foglalható :

1. A hidrometriai (vízmérési) szolgálat.
2. A hidrológiai tanulmányozás.
3. Az árvizjelzési szolgálat.
1. A hidrometriai szolgálat czélja,: a folyó vizekre vonat

kozó vízrajzi adatok rendszeres gyűjtése, feldolgozása és összeállí
tása, hogy ez által a 2. és 3 alatti czéloknak kellő számú és 
megbízható adatok szolgáltattassanak.

A mint ezen tanulmány további szakaszaiból ki fog tűnni, 
a íranczia hidrometriai szolgálat különleges irányzatánál fogva 
tisztán hidrograiiai tényezőkkel foglalkozik, nevezetesen főleg a 
csapadék, a vízállások, vízmennyiségek és mindezek összefüggé
sének viszonyaival, továbbá mind azon tényezőkkel foglalkozik, 
melyek evvel kapcsolatban vannak. Magával a folyó medrével a 
szolgálat ez idő szerint nem foglalkozik, annak alakulásait és 
változásait, szóval a meder nyilvántartása nem a hidrometriai, 
hanem a folyammérnöki szolgálat körébe tartozik.

Ugyanezért a hidrometriai szolgálat megfigyelései és kombi-

nátiv számításai a csapadék viszonyokra, vízállásokra, viz és 
hordalék mennyiségekre és ezekkel kapcsolatos vízrajzi adatokra 
(hőmérséklet, jégviszonyok, időjárás, szél-erősség, talajminő
ség stb.) vonatkoznak. Ezek gyűjtése és feldolgozása képezi 
főfeladatát.

E czélból rendszeres csapadékmérő és vizmórcze hálózatot 
létesített a megfigyelések pontos eszközlésére, utasításokat dolgo
zott ki, azok szoros betartását ellenőrzi, és az észlelési adatok 
összeállításit és czélirányos feldolgozását eszközli.

2. A hidrológiai tanulmányozás czélja — az adatok 1. alatt 
említett gyűjteményéből következtetéseket vonni, és a folyó re- 
gime-jére vonatkozó tanulmányokat megtenni. — Ezen tanulmá
nyok, mint már jelezve volt, főleg a csapadék, vízállás, viz- és 
hordalék mennyiségek viszonyait illetik.

A gyűjtő területek alkata, az azokon végbemenő meteoroló
giai jelenségek és az ezekből származó vizállási viszonyok közti 
kapcsolat tanulmányozása képezi ezen feladat legfőbb részét.

Ezen tanulmányokban követett irányzat a Belgrand által 
megállapított és a továbbiakban ismertetett elveken alapul és 
általában a gyűjtő terület geológiai és a viz viszonyainak kapcso
latával foglalkozik. — Az ez irányban tett tanulmányokat, melyek 
Belgrand óta mint «hidrológiai tanulmányok» szerepelnek ismer
tetve, és minden nevezetesebb idevágó jelenséget tüzetesen tár
gyalva a hidrometriai szolgálat ezen része, nemcsak a Szajna
völgy vízviszonyainak ismeretét mozdítja elő lényegesen, hanem 
egyrészt a szükségesnek mutatkozó szabályozási teendőkre reá 
utal, másrészt pedig az árvizjelzés folytonos tökéletesbitésére 
is megszerzi a kellő alapokat.

3. Az árvizjelzési szolgálat czélja főleg: a folyók gyűjtőterü
letének felső részén létező csapadék és vizmércze állomásoktól 
nyert sürgönyi jelentések alapján, a partmenti lakosságot és érde
kelteket a közeledő árvízre, annak mérvére és nagyságára eleve 
figyelmeztetni, a folyó főbb pontjain, a rendelkezésre álló szabá
lyok segélyével, a bekövetkezendő árvíz magasságát és bekövet
kezésének időpontját a mennyire lehet pontosan kiszámítani és 
ezt, valamint az előbb említetett, úgyszintén az árviz bekövetke
zésére és lefolyására vonatkozó összes híreket idejekorán a köz- 
igazgatási főbb közegekkel és ezek utján az összes érdekeltekkel 
minél gyorsabban és részletesebben közölni. — Egyátalán czélja 
az árterületbe tartozó összes községeket és érdekelteket a bekö
vetkezendő vagy már bekövetkezett árviz minden mozzanatáról 
idejekorán rendszeresen értesíteni és igy a kellő védelmi s men
tési intézkedésekre időt nyújtani.

Az árvizek előre jelzése nem csak a nagy és általános érdekű, 
hanem azon kis és közepes árvizekre is kiterjed, melyek az illető 
folyón hajózási, a folyóban munkálatban levő szabályozási müvek, 
csatornák, belvíz levezetés, öntözés vagy egyéb helyi érdekek 
szempontjából fontossággal bírnak.

Az árvizjelzési szolgálat működésének átnézeti képe a 
következő:

A fő és mellékfolyók gyűjtőterületének hegyvidékén levő 
számos csapadékmérő állomások, a mint a leesett csapadék tekin
télyes és oly mennyiséget ér el, vagy oly hóolvadás áll be, mely az 
ez irányban tett tanulmányok szerint a völgyben már áradásokat 
okozni képes, eleinte postai, ha pedig az esőzés vagy havazás 
folytatódik, vagy erősbödik, sürgöny utján értesíti az árvizjelzést
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vezető érdekelt szakaszok főmérnökeit. — A fő és mellékfolyók 
felső szakaszain, a hová a viz hamar érkezik, a «lokális» másod
rendű árvizjelzési szolgálatok vezetői — a rendelkezésre álló 
tanulmányilag és tapasztalatilag megállapitott szabályok alap
ján — meghatározzák, hogy mily mérvű árvíz, esetleg számokban 
meghatározott, mily vízállás várható ? Ezen előre jelzést a maguk 
hatáskörében közük az alsó szakaszok fő (és szakasz) mérnökeivel 
figyelmeztetésképen, de ugyanekkor a főbb közigazgatási köze
gekkel is közli, kik ezen hírek azonnali továbbítását az előirt sza
bályok értelmében teljesíteni kötelesek.

Ezen árvizjelzési szolgálat, mely főleg a kisebb mellékfolyók 
és a főfolyó felső szakaszaira bir fontossággal, az árvizjelzés töké
letlenebb nemét képviseli, miután a csapadékból való előre jel
zés sok tényezőtől függvén, bizonytalanabb és inkább csak arra 
szolgál, hogy az alsó szakaszokat egy közeledő árvíz bekövetke
zésére figyelmeztesse.

Az árvizjelzés teljes terjedelmében és hasznosságában akkor 
kezd működni, midőn az árhullámok a főfolyó felső szakaszain 
és a gyűjtő terület felsővidékein levő kis mellékfolyókon már 
mutatkoznak.

A folyók felső szakaszain levő és az árvizjelzési vizmércze 
hálózatba tartozó vizmérczék a vízállás emelkedésével előbb pos
tai, később naponta egyszer és a feláradás mérvéhez képest több
ször az előirt szabályok szerint sürgönyileg értesítik az illető 
folyón az árvizjelzés vezetésével megbízott fő (vagy szakasz) mér
nököt, vagy ha a szakaszon a központi hivatal teljesiti az árviz- 
jelzést akkor a központi hivatalt, úgyszintén az alsóbb érdekelt 
szakaszok árvizjelzést teljesítő mérnökeit. — Az árvizjelzést tel
jesítő főmérnök a nyert vizállási adatokból gyakorlatilag megálla
pitott szabályok és képletek alapján, melyek a felső folyók ára
dásai és az illető szakasz áradásai közti viszonyt megadják, 
kiszámítja a valószínűleg várható vízállást, annak bekövetkezését 
és maximumát. — Ezen előrejelzést a maga hatáskörében ter
jeszti, közzéteszi de egyidejűleg azonnal a közigazgatás főbb, 
rendeletileg előirt, közegeivel is közli, kiknek kötelessége ezen 
előrejelző híreket minden érdekelt községbe és helyre juttatni.

Ha az árvíz már az illető helyen beállt, akkor az árvizjelzési 
szolgálatot teljesítő főmérnök az árvíz magasságáról, e lha ladá
sáról és nevezetesebb jelenségeiről naponta többször úgy a helybeli 
m int sürgönyileg a környék érdekeltségét, a közigazgatási hatósá
gok utján rendszeresen kiadott jelentésekkel értesíteni tartozik. —
A közigazgatási hatóságoknak szóló rendeletek gondoskodnak 
arról, hogy úgy a bekövetkezendő árviz, mint a már bekövetke- ! 
zett vízállásokra vonatkozó hírek előre megállapitott módon leg
gyorsabban terjesztessenek.

Mielőtt a szolgálat részletes szervezetét ismertetnők, érde
kesnek tartjuk egy ily árvizjelzési szolgálatnak az árvizjelzésénél 
való működését röviden leírni. — E czélból a párisi központi 
szolgálatot választjuk.

A Szajnavölgy fontosabb mérczeállomásai naponkint, maga
sabb vízállásnál pedig minden mércze, köteles utasítása értelmé
ben reggel a központtal sürgönyileg a vízállást közölni. — Ezen 
sürgönyök aznap 10 órakor érkeznek a központba, ott a vízállások 
azonnal grafice fölrakatnak és ebből a bekövetkezendő áradás 
mérve kitűnik. — Ehhez képest a meglevő képletek és szabályok | 
alapján a várható áradás kiszámittatik és az előrejelzések még

délelőtt helyben és sürgöny utján az érdekelt hatóságokhoz és 
egyesekhez továbbittatnak.

Egy árviz jelzése rendesen többször történik, miután a felső 
mérczék rendesen nem érik el egy nap alatt azon legmagasabb 
vízállást, mely az alsó szakasz legmagasabb vizének kiszámítására 
szükséges, ugyanezért első nap az előrejelzés csak arra való, 
miszerint általában egy árviz közeledése jeleztetik, másnap midőn 
a felső folyók maximalis vízállásai már beálltak, lesz az árvíznek 
Párisban beállandó maximuma pontosan jelezve. — Miután 
azonban a felsőfolyók többszörös áradásai szoktak bekövetkezni 
és ezek összehatása okozza Párisban a legmagasabb vizet, ugyan
azért minden újabban felülről jelzett áradás után újabb árvizjel
zés lesz kiadva, mely ezen újabb árvíznek hatását tudatja és a 
belőle származó párisi vízállást jelzi.

Mindenesetben azonban a gyűjtő területen véghezmenő 
minden meteorologiai jelenségek folytán beálló áradás nagysága 
és lehetőleg tartama is, 3 nappal bekövetkezése előtt, Párisban 
már előre van jelezve.

Az előbbiekben leirt módhoz hasonlóan működnek a mellék
folyókon berendezett árvizjelzési szolgálatok is és ezek a vizeket 
2, 3 és 4 nappal előre jelzik.

III. F E JE Z E T .

A Szajnavölgyi hidrometriai és árvizjelzési szolgálat szervezete.

A szolgálatot eredeti alakjában szervező ministeri rendelet, 
mely 1854-ben kelt és Belgrandnak csak általános vonásokban 
irta elő a szolgálat teendőit, a következő főbb pontokat tartal
mazta :

Párisban egy hidrometriai szolgálat (Service hydrometrique) 
szerveztetik, melynek legfőbb feladata leend:

1. Az árvizekre vonatkozó mindazon híreket és adatokat 
előre közölni, melyek a gazdaság, ipar és kereskedelemre, vagy 
egyes műszaki hivatalok és közegekre fontossággal bírnak.

2. A szolgálat hatásköre a folyóvizek természeti törvényeire 
vonatkozó minden beszerezhető adatra, úgym int: csapadék, víz
állás stb. kiterjeszkedik.

3. A csapadék, vízállás és egyéb észleletek a Szajnamegyók 
(Departement) műszaki szolgálatának alsóbbrendű közegei által 
teljesittetnek; ilyenek: a folyamfelvigyázók, őrök stb. (conduc- 
teur, piqueur, Chef canntonier).

4. Az észleletek ellenőrzése az illető megye állami mérnöke 
(departement mérnök) által teljesittetik.

5. A csapadék, szélmérők és vizmérczék, ha csak lehet, oly 
helyeken állitandók fel, hol ily (3. alatt említett) műszaki közeg 
állomási helye van.

A helyeket a departement mérnöke a szolgálatot vezető fő
mérnökkel együttesen állapítja meg.

6. A műszerek (csapadékmérők, vizmérczék) a departement 
állammérnökeinek felügyelete alatt állanak, azok évenkint leg
alább egyszer megvizsgálandók.

7. Az állomások berendezése külön kincstári alapból, és 
fenntartásuk az illető departement mérnöki szolgálatának alapjá
ból fedezdetnek.
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8. A szolgálat részletes ügyrendjét a vezető főmérnök a de- 
partement mérnökeivel közösen állapítja meg.

9. Az észlelők jelentéseiket a hó 5-ig a szolgálat főmérnöké
hez beküldeni kötelesek, a hol azok feldolgoztatnak.

10. A szolgálat főmérnöke az észlelési év végén (márczius 
végén) az észlelési eredmények egy példányát a földmivelési- és j 
egyet a közlekedési ministeriumnak beküldeni köteles és pedig : J

a) A havi kimutatásokat;
b) A közép csapadékokat és a főfolyók áradásait előtüntető j 

grafikonokat.
c) A szolgálati működésről szóló évi jelentést.
11. Ezen szabályzat által megállapított programmon kívül 

eső esetleg szükséges változásokat és újításokat a szolgálat veze
tőjének ajánlatára a közmunka minister engedélyezi.

12. A helyi szolgálatot vezető mérnökök részletes utasításai
kat a szolgálat főmérnökétől nyerik.

Mint említve volt ezen szolgálat folytonos terjeszkedése és 
fejlődése következtében 1885-ben teljesen újjá szerveztetek és a 
reorganizált szolgálat minden ágazatára vonatkozó és a szolgála
tot legkisebb részletekig meghatározó rendeletek és utasítások 
egy terjedelmes gyűjteményben ki lettek adva.

Ezen rendeleti gyűjtemény, melynek a következőkben leendő 
ismertetése által a szolgálat szervezetét és lényegét legczélsze- 
rübben véljük bemutatni, a következő főbb csoportokat tartal
mazza :

I. Egy általános utasítás az egész Szajna völgyére.
II. Azon rendeletek gyűjteménye, melyek az egyes departe- 

ment-okhoz árvizhirek kihirdetése, terjesztése és továbbítása tár
gyában intéztettek.

III. Azon rendeletek gyűjteménye, melyek az egyes árviz- 
jelzési első és másodrendű vizmércze-állomásokhoz intéztettek és 
melyek azoknak mikénti közreműködését előírják.

IY. Ugyancsak mint a III. alatt a csapadékmérő-árvizjelzési 
állomásokhoz intézett rendeletek.

У. Az észlelések mikénti megtételéről és kezeléséről szóló 
utasítások (lásd VII. fejezet) és a szolgálatban használandó min- | 
ták (űrlapok, jelentések, sürgönyök stb.) gyűjteménye.

I. SZAKASZ.

Általános utasítás.

Az általános utasítás czélja az egész szolgálatra kiható alap
elveket megadni és az egész szolgálat adminisztráczióját szabá
lyozni. Továbbá szorosan körülírja és meghatározza az egyes 
műszaki közegek kötelességeit, kik a bekövetkezendő vízálláso
kat kiszámítják és az egyes vizmérczékre nézve meghatározza 
azokat a vízállásokat, melyeknél az árvizjelzés kezdődik.

Az általános utasítás a hidrometria és árvizjelzési szolgálat 
czélját a következőkben határozza meg.

A szajnavölgyi folyók természetének (Eegime) tanulmányo
zása a tett hidrometriai és csapadékmérési észlelések alapján. 
E végből a folyók vízállásait és a leesett csapadékot rendesen 
jegyezteti, főleg árvízkor; a vizsebességek és vízmennyiségek, 
nemkülönben az árhullámok leérkezésének sebességét különféle 
vízállások mellett meghatározza. Ezen adatok alapján a bekövet
kezendő vízmagasságokat bizonyos főbb pontokon előre kiszá

mítja, végül pedig, mint főfontosságu teendőt, nagy árvizek ide
jén a hatósággal és lakossággal az árvízre vonatkozó és őket 
érdeklő minden adatot lehető leggyorsabban közli.

Az egész szolgálat vezetője a főfelügyelő (Inspecteur gene
ral), a hidrometriai szolgálat igazgatója. A szolgálat teendői a 
központi hidrometriai szolgálat és egyes külső folyammérnöki és 
államépitészeti hivatalok közt megvannak ugyan osztva, de a 
központi hivatal vezetői szereppel bir.

A szolgálat beosztására és teendőinek az egyes folyammér
nökök és a központi szolgálat közti mikénti elosztására nézve a 
következők jegyzendők m eg:

Hogy az árvizjelzés által elérhető előnyből, azaz azon időből, 
melylyel az előre jelzés az árvíz beálltát megelőzi, az értesítések 
és a távolabbi hivatalok egymás közötti közlekedése által lehető
leg kevés vesszen el, szükséges volt az árvizjelzési szolgálat egy 
részét, a mint az a folyók felső és távolabbi szakaszaira vonatko
zik, nem a központi hidrometriai hivatalra, hanem az illető szakasz 
folyam , illetve departement mérnökére bízni, a kik a maguk sza
kaszain ép úgy működnek, mint a központi hivatal.

Ezek is a hozzájuk érkezett felső csapadék és vizállási ada
tok alapján bekövetkezendő árvizek valószínű mágasságát "kiszá
mítják, az árvizek haladásáról stb. jelentéseket adnak ki, és azok 
tovább terjesztéséről gondoskodnak.

Az egész szajnavölgyi árvizjelzési szolgálatnak a központi és 
a külső hivatalok közti megosztásnál követett szempontok a 
következők voltak:

1. A főfolyó és mellékfolyók völgyeinek alakulása. Minden 
e tekintetben összetartozó csoport egybe és árvizjelzés tekinteté
ben egy hivatal kezelése alá vétetett. A központi hivatal a fő- és 
mellékfolyóknak egész azon pontjáig teljesiti az árvizjelzést, 
melyek egyrészt egy összetartozó egészet képeznek, de másrészt 
a melyekig az árvizjelzési hírek egy központból való továbbítása 
nehézséggel és adminisztratív akadályokkal nem jár. A központi 
hivatal direkt szolgálati köre kiterjed: a Páris alatti és fölötti 
Szajna szakaszra föl és lefelé, körülbelül 100 kilométerre, a 
főfolyóba Páris fölött és alatt 50— 100 kilométerre betorkoló 
mellékfolyók és abba torkoló kisebb mellékfolyók azon szaka
száig, melyek Páristól (folyók hosszában mérve) 150—200 kilo
méterre esnek és melyeknek egy központból való kezelésük 
könnyű és az árvizhireknek gyors odajuttatásuk késedelem nél
kül teljesíthető.

így tehát a központi hivatal szolgálata kiterjed :
A Szajnának Páris körül, az alatti és a fölötti szakasznak 

100 kilométeres szakaszaira, a Páris fölött betorkoló Marne, alsó 
szakaszára a Páris alatt betorkoló Oise alsó szakaszára, és az abba 
torkoló Aisne alsó szakaszára.

Azon pontoktól, melyekig a központi hivatal szolgálati köre 
kiterjed, fölfelé, és a többi úgy fő, mint mellékfolyókon a másod
rendű és lokális árvizjelzési szolgálatok működnek, melyek a 
folyammérnöki (novigations) és departement mérnöki hivatalai 
által teljesittetnek.

Az árvizjelzési szolgálat ugyanis a főfolyó felső részén és 
azon mellékfolyókon, hol folyammérnöki hivatalok vannak, az 
illető folyammérnöki hivatalra van bízva és pedig úgy, hogy az a 
folyam hosszabb szakaszán és esetleg az abba betorkoló mellék
folyók oly szakaszán teljesítse az árvizjelzést, hogy az árvizjelzési
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híreknek az érdekelt helyekre való juttatása sok időt ne igé
nyeljen.

A hol folyammérnöki hivatalok nincsenek, tehát a folyók 
legfelsőbb szakaszain és a kis mellékfolyókon, ott a szolgálat a 
departement (államépítészeti hivatal), mérnöki hivatal (service 
ordinaire) által teljesittetik.

Mindezeknél a szolgálat beosztásánál az árhullám beérkezé
sének gyorsaságára és az árvíz terjedésére kellő tekintettel kel
lett lenni, úgy hogy, a hová az árvizhullám gyorsabban érkezik 
le, azon vidék lehetőleg gyorsabban is értesittessék.

Az egész szolgálati beosztást egy, a működő mérnökök és 
árvizjelzési-állomások neveit tartalmazó táblázat tünteti ki. Ezek 
szerint az árvizeknek előre jelzése történik az egész Szajna völ
gyében.

Páris fölött ...........  ...  3 mércze állomásra
A Szajnán Párisban ........... ... 1 « «

Páris alatt ... _ 2 « «
A Yonne-n _ _ _ _ _ 3 « ((
A Marne-n _ _ __ _ _ _ 5 (( <(
Az Oise-n... _ _ _ _ _ 4 (( ((
A többi mellékfolyókon _ ... _ 21 « «

Ezekből teljesiti az előre jelzést:
1. A párisi központi hivatal ........... 10 <1 ((
2. A folyammérnöki (hajózási) hiva

talok k ö z e g e i................................... 15 « «
3. Az államépitészeti hivatalok (ser

vice ordinaires) _ ... _ _ 14 « ((

Az egész szolgálat működése a naponkinti vizmércze jegy
zéstől kezdve, fokozódva a majdnem óránkinti árvizjelzésig, a 
vízállások emelkedésével lépést tart.

Eendes, kis vagy közép vízkor a «permanens» nagyobb, de 
még nem általános érdekű vízállásoknál a kisebb számú jelzést 
teljesítő eszükebb körű», nagy árvizeknél pedig a «teljes mérvű 
árvizjelzési szolgálat» működik.

1. Perm anens szolgálat.
Az állandó és minden vízállásnál működő permanens viz- 

jelzési szolgálat vonatkozik a naponkinti rendes vizmércze leolva
sásokra, ezeknek a hajózás érdekében a főbb mérczéktől a folyók 
és csatornák minden nagyobbszerü fontosabb állomásaira való 
naponkinti sürgönyzésére és a beérkezett sürgönyöknek, valamint 
az illető mérczéken tett az napi és előbbi napról kelt leolvasá
soknak nyilvános közzétételére. Ennek értelmében:

A Szajna és mellékfolyóin a vizjelzési hálózatba bevont 
különös fontosságú, és a rendeletekben erre külön utasított 
állami vizmérczékről, még pedig a Szajnán 10, a mellékfolyó
kon 85, összesen 95 mérczéről, naponta a vízállások leolvasás 
után postán vagy sürgönyileg a központba és az alsóbb szaka
szokra küldetnek, ott pedig nyilvánosan közzé tétetnek.

A Szajna és mellékfolyóin, valamint a hajózási csatornák 
mindazon helyein, melyek hajózási vagy vizhasználati szempont
ból fontossággal bírnak, a hajózási zsilipeknél és duzzasztó gátak
nál, összesen 129 helyen, a beérkezett és helyi vízállások nyilvá
nosan kitétetnek. Az itt követett rendszer szerint az állomások 
nemcsak az illető és a felette lévő főbb mérczéről, hanem a fon
tosabb, alatta fekvő mérczékről, valamint a fontosabb felette

és alatta betorkoló mellékfolyók fontosabb mérczéiről is értesit- 
tetnek, hogy igy mindenkor a hajózás minden érdekének kellő 
felvilágosítást adhasson.

Ezen permanens szolgálatban csupán az egyes mérczék 
állása közöltetik és itt a bekövetkezendő vízállások előre jelzésé
ről még nincs szó.

2. Kisebb áradások idejében.
A mint a folyók áradni kezdenek és az egyes mérczék egy 

bizonyos és az illető részletes rendeletekben meghatározott ma
gasságra emelkednek, kezdődik a vízállások előre jelzése, de 
csak oly mérvben, a mennyiben az a hajózás, ipar és szabályozás 
vagy egyéb szempontokból indokolt.

Ezen előre jelzés csak a hajózás és folyamszabályozás, vala
mint egyéb ipari czélokra történvén, és még nem bírván egész 
általános érdekkel, csak a főbb folyókra és azoknak is csak leg
főbb fontosságú mérczéire nézve eszközöltetik és pedig a Szajnán 
Páris fölött két mérczére, Párisban és az alatt két mérczére, a 
Yone-ra egy, a Marne-ra három, az Aisne-re egy, az Oise-ra egy 
mérczére történik a vízállásoknak a felsőbb mérczékből a meg
levő szabályok szerinti kombinálása és az igy kombinált és néhány 
nap múlva bekövetkezendő vízállások jelzése.

Ezen kombinácziók megtétele a bekövetkezendő vízállások 
kiszámítására, és azoknak az érdekelt felekkel való közlése, azon 
mérnöki hivatalok által teljesittetik, melyek ezen szakaszon a 
liidrometriai szolgálat vezetésével meg vannak bízva. így a felső 
Szajna, Yonne és felső Marne-nál az illető folyammérnökök 
(Ingeneiur de la navigation), a többi említett szakaszon pedig a 
központi hidrometriai szolgálat mérnöke teszi meg, a posta, 
illetve távirda utján beérkezett vízállásokból a meglevő szabá
lyok alapján az előre jelzést a fentemlitett mérczékre.

A nevezett mérnökök a kombinált előre jelzett vízállásokat, 
a rendeletileg meghatározott szabályok és módok szerint, az 
érdekeltekkel közük.

Legelső sorban minden árvizjelző mérnök, az előre jelzést 
Párisba küldi postával a hidrometriai szolgálat igazgatójához, 
továbbá az illető szakasz, valamint az alatta és gyakran a felette 
levő folyamszakaszok és az alatta levő Szajna-szakaszok folyam
mérnökeivel, szakaszmérnökeivel, a ministerium vízügyi és hajó
zási osztályával, departement mérnökökkel, hajózási igazgatósá
gokkal és vállalatokkal, zsilip-őrökkel, némely helyen a megye
főnökkel (prefet), városi, csatornázási, vízvezetéki és egyéb ipari 
vállalatok mérnöki hivatalaival, városok építési igazgatóságaival, 
a párisi rendőrfőnökkel, elöljárósággal, minden a folyón levő sza
bályozási vagy építkezési munkálat vezetőjével, szóval minden 
oly hivatallal vagy egyénnel közli, melyre és kire ezen előre jel
zés érdekkel bírhat.

A fent említett 10 mérczére teljesített előre jelzések száma 
összesen 215, melyek közül a sürgősebben érdekeltek távirati, a 
többiek pedig posta utján értesittetnek.

A táviratilag röviden értesítettek azonnal egy postai értesí
tést is kapnak, mely a beállandó vízállást és annak beálltára vo
natkozó adatokat körülményesebben tartalmazza.

Azon mérnökök s munkavezetők névsora, kiknek az értesí
tések elküldendők, a körülményekhez megfelelően, van megha
tározva.
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A fent körvonalozott eljárás tart addig, a mig a meg
levő szabályok alapján a főbb mérczéken előre meghatáro
zott vízállások bizonyos rendeletileg előirt magasságot el nem 
érnek.

Ezen magasság az egyes főbb mérczéken azon vízállást 
jelenti, melynél a viz a mederből kilép és az árterületet kezdi 
ellepni. -— Ezen vízállások táblázatilag vannak a rendeletben 
fixirozva, és azoknak túllépésével kezdődik a nagy árvizek előre J 
jelzése.

3. Nagyobb áradások idején.

A mint a meghatározott szabályok szerint eszközölt vízállások I 
előre történt kiszámításából kitűnik, hogy azok a fent jelölt ma
gasságokat elérték, akkor kezdődik a teljes árvíz jelzési szolgálat 
kiterjedt és igen bonyolult működése, a melyben tulajdonképen 
az egész árvizjelzési szolgálat főczélja megtestesítve van.

Nagy áradások alkalmával az árvíz jelzéssel megbízott 
mérnökök teendője kettős: a mint a felülről érkezett csapadék 
és vizmércze táviratok nagyobb áradást jeleznek, a mérnök a ! 
nyert adatok alapján kiszámítja a valószínűleg bekövetkezendő | 
nagyvizet, és erről kiadja jelentéseit, ezt a szükséghez képest 
mindennap, sőt naponta többször is teszi, ha az újabb felülről 
nyert vizállási adatok azt szükségessé teszik.

Ha a nagy viz már beállt, akkor a mérnök annak nagysá
gáról és haladásáról szintén a rendeletileg előirt szabályok szerint 
értesitvényeket ad ki. — A sürgönyileg kiadott értesitvényeket, 
szintén előirt módon kiállított és bővebb tartalmú postai értesit- 
vény követi.

Az említett műszaki közegek a fennálló gyakorlati szabályok 
szerint számított és a bekövetkezendő, vagy már bekövetkezett 
vízállások jelzéseit azon műszaki közegeknek küldik el, kik azok 
alapján az alsóbb szakaszok vízállásainak számításánál felhasz
nálhatják; továbbá a központi hidrometriai szolgálat vezetőjéhez 
és mindazon rendeletileg előirt közigazgatási és más hatóságok 
és hivatalos közegeknek, kik részletes rendeleteik alapján kö- 
telezvék az árvíz híreket ugyancsak rendeletileg előirt és 
később leírandó módon az érdekeltekkel és községi elöljárókkal 
közölni.

Azok, kik ezen általános árvizjelzés alkalmával a felsőbb | 
állomások által akár sürgönyileg, akár posta utján az előre jel
zett vízállásról értesittetnek, általában a következők szerint cso
portosíthatók.

I. Olyanok, kik tudomásvétel és a teendő védintézkedések 
czéljából saját egyéni, vagy hivatalos tekintetből kapják az érte- j 
sitéseket.

H. Oly hatóságok, vagy hatósági személyek, kik a nyert 
értesítéseknek azonnali hivatalos terjesztésére, közliirrétételére 
és közérdekű intézkedésre, általában a hírek továbbítására köte- 
lezvék.

I. alá tartoznak:
a) A központi hidrometriai szolgálat igazgatósága, annak 

főmérnöke.
b) Az alantabb és helyenként a fölötte fekvő és az árvizjel

zési szolgálatot vezető főmérnökök, szakaszmémökök és depar- 
tement mérnökök.

c) Az összes érdekelt hajózási (folyammérnökök) esetleg
Évkönyv.

szakaszmérnökök, felügyelők, barrage és zsilip felügyelők és 
egyéb hajózási közegek.

d) A folyón munkavezetés czéljából kirendelt minden érde
kelt mérnöki közeg.

e) A ministerium vizi szakosztályai, építési igazgatói, ten
geri építkezések igazgatósága, minden városi, községi elöljáróság, 
iparvállalati, vízvezetéki, csatornázási, gáztársulati és számos 
más műszaki és nem műszaki, hivatalos és nem hivatalos testű 
letek és egyének, kiknek ezen értesítések korai tudomásvétele 
saját érdekeinek kellő időben való megvédése és a teendő intéz
kedések megtétele végett érdekelve vannak.

II. alá tartoznak:
1. Az érdekelt departement-ók prefetje, alprefet, a prefek- 

tura főtitkára, a városok és községek elöljáróságai (Maire). Sok 
helyen a városi-hajózási mérnökök, zsilip- barrage-felügyelők, 
szakaszmérnökök, kiknek állomási helyei a beérkezett árvizhirek 
bejelentésére és továbbítására alkalmasak.

Az I. és II. alatt említett személyeknek elküldött árvizjelzé- 
sek száma minden ujabbi feláradásnál, a rendeletek értelmében, 
a Szajna és mellékfolyóin összesen közel ötszázra tehető.

Ezek közt 104 olyan, melyek azután közigazgatási utón 
tovább terjesztetnek és közhírré tétetnek.

Az általános utasítás végén ki vannak m utatva:
1. azon csapadékmérő állomások, melyek az árvíz előre

jelzésénél működnek és a gyűjtő területeken esett csapadékot az 
alsóbb állami mércze állomásoknak és a központi szolgálatnak 
jelzik. — Továbbá:

2. azon tanulmányi csapadékmérő állomások lajstroma, 
melyek nem járulnak az árvíz előre jelzéséhez.

Az 1. alattiaknak mikénti működése és hozzájárulása az 
árvíz jelzéséhez egy külön rendeleti gyűjtemény alapján van 
szabályozva, mely minden egyes csapadékmórő állomásról külön 
rendelkezik és előírja, hogy az mikor és hányszor naponta méri 
a csapadékot, mely napi csapadék magasságnál kezdődik az 
alsóbb állomásoknak posta utján és mely magasságnál azok táv
irati és mikénti értesítése és mindazon eljárások, melyek az 
árvizjelzés beálltával követendők és melyek alább a IY-ik sza
kaszban tárgyalva vannak.

Az 1. alatt említett árvizjelzési csapadékmérő állomások 
összes száma a Szajna és mellékfolyóinak gyűjtő területén 24.

A 2. alatt említett tanulmányi csapadék állomások száma a 
Szajna és mellékfolyóinak gyűjtő területén 125.

A csapadék állomások kezelése legnagyobbrészt folyamfel
vigyázók, csatorna, zsilip, gátőrök, alsóbbrendű műszaki tiszt
viselők, helyenként mérnökök, erdőmesterek, de nagyrészt külön 
dijjazott észlelők által is történik.

Az egész szolgálati szervezetben a legszorosabb felelősség 
elve van keresztül vive, ugyanazért minden az árvíz jelzésben 
közreműködő egyén, vagy hivatal az elküldött jelzések másolatát, 
valamint a nyert jelzéseket egy évig köteles megőrizni.

A fentebbiekben előadott és az általános utasítás főbb 
pontjait tartalmazó eszmemenet és adatok után, a következőkben 
a rendeleti gyűjtemény II. csoportjának tartalmát közöljük, mely 
az egyes megyékhez intézett rendeleteket tartalmazza.

7
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II. SZAKASZ.

A folyók regime-jének tanulmányozására és az árvizjelzésre 
vonatkozó, az egyes Departement-oklmz intézett rencleletek

gyűjteménye.

Ezek azon közigazgatási részletes intézkedéseket tartalmaz
zák, melyek az egyes hatóságok részéről a jelzett vízállások 
lehető gyors terjesztésére teendők. — Előírja azon módokat, 
melyek utján az egyes szakaszok árvizjelzési szolgálatot teljesítő 
műszaki közegek, a bekövetkezendő árvizmagasságokat a főbb 
közigazgatási közegekkel, ezek pedig a községek s városok elöl
járóságaival mihamarább közük.

Ezen terjedelmes rendeletgyüjteményből, az azokban köve
tett eszmemenet megismertetése czéljából, alább azon általáno
sabb alapeszméket közöljük, melyek azok szerkesztésénél mérv
adók voltak. — Továbbá mintaképen néhány ily rendeletet szó
szerinti szövegezésében.

Különösen megemlitendőnek tartjuk a szolgálatban való 
működés minden részletére kiterjedő gondot és gondos beosztást, 
mi által a szolgálati teendőkre nézve a résztvevők kötelességei 
pontosan megállapítva; tehát a felelősség is teljesen meghatá
rozva van.

Meg kell jegyezni, hogy amin t  a dolog természetében rej
lik, minden vidék és folyó szakasznál a rendelkezések módosul
nak az ottani helyi viszonyokhoz képest.

Ugyanis az árvizjelzésnek legfőbb czélja, hogy az egyes 
mérczéken bekövetkezendő árviz magasságának előre jelzése 
mielőbb és minél nagyobb időmegtakarítással történjék, és hogy 
erről az érdekelt felek minél egyszerűbb, biztosabb és rövidebb 
utón értesittessenek. — Ez csak úgy volt elérhető, hogy az árviz- 
jelzésére vonatkozó rendeletek mindenhol a rendelkezésre álló 
viszonyok, a közlekedés, távirati továbbítás, ipari és gazdasági 
telepek, közlekedési és még számos más helyi viszonyok tekin
tetbe vételével állapíttattak meg. — Ugyanez okból ezen rende
letek mindegyike az illető departement főnökének, a központi 
hidrometriai szolgálatát vezetőjének és az illető folyamszakasz 
hidrometriai szolgálatát vezető folyam főmérnöknek (a kisebb 
folyókon departement főmérnök vagy mérnök) együttes megálla
pításai nyomán az ottani speczialis viszonyok tekintetbe vételével 
szerkesztettek és ezek által aláírattak. — Tekintve ezen rendele
teknek úgy a műszaki igazgatást, valamint a belügyi közigazga
tást érintő tartalmát, a közmunka minister és a belügyminister 
által vannak jóváhagyva. — A rendeletekben különösen ki van 
tüntetve, hogy az abban foglaltaknak pontos végrehajtásáról az 
illető hivatalos közegek személyesen felelősek.

Minden departement-hoz minden benne levő folyóra, vagy 
főbb folyószakaszra külön rendelet intéztetett. — Ezen rendele
tek főbb eszméi lényegesen módosulnak a szerint, a mint az 
illető folyó, vagy folyószakasz azon nagyobb folyókhoz tartozik, 
melyeken az árvizjelzési szolgálat a folyammérnökség által, 
vagy egyenesen a központi hidrometriai szolgálat által teljesitte- 
tik, avagy végre a melyeken folyammérnöki hivatalok nincsenek 
és melyekben az árvizjelzés az úgynevezett lokális árvizjelzés 
jellegével bir.

Utóbbi esetben ugyanis a közvetítés és az előrejelzés hírei
nek terjesztése rendesen sokkal egyszerűbb és közvetlenebb, de

az árvizek gyors leérkezése folytán egyszersmind annak gyors 
közvetítése minél fontosabb lévén, az árvizhirek terjesztése 
a helybeli departement-mérnökök által közvetlenül telje
síte tik .

A rendeletekben foglalt főbb eszmék a következő:
A mint az árviz jelzési szolgálatot teljesítő főmérnök vagy 

mérnök felülről, vagy a központból nyert adatok alapján a szá
mításokat végrehajtotta és ezekből kitűnik, hogy szakaszán a 
bekövetkezendő árviz magassága veszélyes jellegű, azonnal érte
síti, ha helyben van egy külön értesitvénynyel, különben pedig 
táviratilag a megye prefétjét és alprefétjét, esetleg néhány főbb 
község elöljáróit.

Ha a szakasz hosszú, akkor esetleg a továbbeterjesztéssel 
megbízott szakaszmérnök lesz értesítve, ki azután maga is úgy 
jár el a maga szakaszán, mint a főmérnök. A prefét azonnal, ott 
a hol lehet táviratilag közli a nyert árvizjelzési bulletin hivatalos 
másolatát a megyében lévő városok és főbb községek elöljárósá
gaival, melyek újra az árvizjelzést a környékükben fekvő közsé
gek elöljáróságaival a lehetőség szerint, sürgöny, zsandárok, 
őrök, vagy külön felfogadott küldönczök utján tudatják.

Megjegyzendő, hogy a továbbítás ezen részletei is, a rende
letek által elő vannak írva és igy a továbbítás minden részleté
ben megállapított módon történvén, az ily esetben veszélyes 
rendszertelen és elhamarkodott intézkedések és hátrányok ki 
vannak kerülve.

Az árvizjelzéssel együtt a folyammérnöki, szakaszmérnöki, 
zsilip felügyelő hivatalok és a főbb közigazgatási hivatalok ka
puin külön árvizhirdetések ragasztatnak ki. — A vizmérczénél, 
nemkülönben a főbb hivataloknál való hirdetések végett pedig 
egy kék zászló tűzetik ki.

Sok helyen, hol a továbbításokat a községi elöljárósághoz 
nem a prefét, hanem a szolgálat főmérnöke teljesiti, ez árviz 
jelzési értesítéseiben és rendeletéiben az elöljáróságok előtt mint 
a prefét helyettese (kiküldöttje) tekintendő (délégue du prefét) 
és rendeletéi úgy veendők, mintha a preféttől jönnének.

Az árvizjelzést és terjesztést illető ügyekben a hidro
metriai szolgálatot teljesítő főmérnök gyakran a prefét hatás
körével bir, — de intézkedéseiért természetesen személyesen 
felelős.

Minden községben az érkezett árvizjelzést az elöljáróságok 
kötelesek minden lehető módon terjeszteni, a prefektura, az 
elöljáróság, a templom és minden középületeken az árvizhireket 
kitenni.

Megjegyzendő még, hogy a szolgálati felelősség szempont
jából az érkezett árvízi sürgönyök, vagy jelentések eredetiben 
megőriztetnek és csak másolatai lesznek továbbítva.

A következőkben néhány nevezetesebb példányban közöljük 
az egyes dejiartement-okhoz intézett rendeletek szószerinti szö
vegezését, melyekből azok alakja és a közvetett eszmemenet 
legjobban kiviláglik.

1. Oly esetben, midőn a főfolyón az árviz jelzések a Pá- 
risban székelő központi hidrometriai szolgálat által lesznek 
kiadva:

Departement: Szajna és Marne 
Szajna folyó.

•(Montereau alatti szakasz, a Yonne torkolata alatt.)
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Szabály rendelet az árvizjelzési hírek továbbításáról.
1. §. Azon hirdetések továbbítása, melyek czélja a Szajna- 

Marne departementnek a Szajna áradásainak kitett részein az 
árvizeket jelezni, jelen rendelet értelmében eszközlendő.

2. §. A szajnavölgyi központi hidrometriai szolgálat főmér
nöke az árvízre vonatkozó és általa elkészített távirati jelentést 
posta utján elküldi:

a Szajna-Marne departement prefetjének a Fontainebleaui 
kerületi mérnöknek.

3. §. A központi hidrometriai hivatal főmérnökétől nyert 
értesítések szószerinti másolatai a következő módon lesznek 
továbbitandók és pedig:

A Montereau-ban levő folyammérnöki segéd mérnök által 
az elöljárósághoz Montereau-ban.

A Champagneban lévő segédmérnök által az elöljáró
ságokhoz :

Champagne-ban 
és Thomery-ban.

A Fontainebleau-ban székelő departement mérnöke értesíti: 
a fontainebleau-i alprefétet.

4. §. A kővetkező értesítések távirati utón eszközöltetnek és
pedig:

A Szajna-Marnemegye prefétje értesíti az elöljárókat: 
Dammarie-ban,
Saint-Fargeau-ban.

A Fontainebleau-ban székelő alprefót értesíti az elöljáróságot: 
Saint-Mammés-ban,
Thomerry,
Sommois,
Bois le Kois-ban.

5. §. A nyert árvízi értesítések szószerinti másolatai a zsan- 
dárság utján a következők által és a következő helyekre lesznek 
továbbítva és pedig:

A monbereau-i elöljáró küldi 
a varennes-i 
és la grand paroisse-i

elöljárókhoz.
A fontainebleau-i alprefét küldi 

a samoureau-i 
valvins-i

. . .  elöljárókhoz;vulaines-i
héricy-i

a Szajna-Marne departement prefétje küldi a 
melun-i 
vaux le penil-i 
mee-i
boisettes-i elöljárókhoz,
boisise la bertrand-i 
seine-port-i

6: §. A nyert árvízi értesítés szószerinti másolata mezei 
rendőr vagy külön küldöncz által a következő helyekre továb
bítva és pedig:

A champagne-i elöljáró küldi:
la celled elöljáróhoz.

A bois le rois-i elöljáró küldi:
fontamé le port-i elöljáróhoz.

7. §. Minden elöljáró a nyert árvízi értesítéseket, a mennyire 
csak lehet, köztudomásra hozza és terjeszti.

8. §. A felsorolt értesítéseken kívül a Szajna minden hajó
zási zsilipén hirdetmény lesz kitéve, mely az árvíz haladását és a

J központi hidrometriai szolgálat által nyert előre jelzéseket tar
talmazza.

A zsüip-őrházra, ezen árvízi hirdetmény tartama alatt, kék 
zászló tűzetik ki.

Szerkesztetek a központi hidrometriai szolgálat főmérnökével 
í történt közös megállapodí'u utján a Szajna és Yonne folyammérnöki 
! (Navigation) hivatalának főmérnöke által.

Páris, 1883 február 26. Hongéul.
Jóváhagyva : 1883 márczius3-án a Szajna és Marne Departement 

prefétje által.
Ezen véglegesen érvényes szöveg jelentéktelen változtatá

sokkal a közmunka minister 1885. aug. 3-iki és a belügyi 
I minister 1885. aug. 24-iki rendeletével jóváhagyatott.

2 dik példa.
Midőn a főfolyón az árvíz előre jelzése az illető megbízott 

folyammérnök, vagy mérnök által teljesittetik.
Szajna és Marne Departement.
Szajna folyó.

(A megye határa és a Yonne közti szakaszon.)

Szabályzat az árvizhirek továbbításáról.

Departement Szajna és Marne 
Szajna folyó.

j (A megye felső határától a Yonne torkolatáig terjedő szakasz.)
1. §. A Szajna nagyárvizeire vonatkozó azon árvizjelzési 

hirek továbbítása, melyek az érdekelt területek lakosainak tudo
mására hozandók, a következő szabályzat értelmében foganato- 
sitandók.

2. §. Valahányszor a nyert értesítések és adatokból kitűnik, 
j hogy a Szajnán oly árvíz álland elő, mely a partokat túllépi, a

Nogent sur Seine-ben székelő folyammérnök sürgönyileg értesíti 
a provins-i alprefétet a hermé-i és bray sur seine-i elöljárót. 
Ezen sürgönyök tartalmazzák (az általa ismert szabályok alapján)

1 szerkesztett és ezen szakaszon a bekövetkezendő árvízre vonat
kozó adatokat.

3. §. A montereau-i folyammérnökséghez beosztott Szajna 
hajózási mérnök segéd (Conducteur) azon árvizjelzési tudósítást, 
melyet a Szajna hajózási mérnöktől kapott, továbbítja a monte
reau-i elöljáróhoz.

4. §. Az árvízi tudósítások a zsandárság utján a következő 
helyekre továbbittatnak, még pedig:

A hermé-i elöljáró küldi:

grisy-i
noyen-i
villier sur seine-i

elöljárókhoz
16 klmtr
lovas zsandárral 
a Port-Montain-en át.

A bray sur seine-i tnaire küldi:

jaulnes-i
bazoche-i
balloy-i
gravon-i

elöljárókhoz.
Lovas zsandárral 
21 kilométer;

7*
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A Saint saveur-i 
vimpselles-i 
égligny-i 
chátenay-i

elöljárókhoz.
Lovas zsandárral 
26 kilométer.

A Montereau-i maire küldi:

marolles-i 
la tombe-i

) í K í v  ' i  и  I Lovas zsandárral ? elöli árokhoz.
J 19 kilométer.

5. §. Az elöljárók a nyert árvízi értesítéseket lehetőleg ter
jeszteni kötelesek.

6. §. Az elsorolt értesítéseken kívül Bray sur Seine- és Mon- 
tereau-ban az elöljáróság kapuján naponként egy az árvíz hala
dását és mikénti állását közhírré tevő hirdetmény, és ugyan 
ezen hirdetések tartama alatt egy kék zászló kitüzetik.

7. §. A fent említett községek elöljárói, valamint a zsan- 
dárság főnöke és a Szajna hajózás főmérnöke ezen rendeletben 
foglalt és a reájuk háromló teendők végzésére utasittatnak.

8. §. Ezen rendelet a közmunka minister jóváhagyása után 
a rendeletek tárában közzététetik.

Szerkesztetett a központi hidrometriai szolgálat főmérnökével 
egyetértve, a Szajna folyammérnökség főmérnöke által

Páris, 1882. ápril. 4. Maurice Levy.
Jóváhagyta a Szajna és Marne prefétje. 1882. nov. 25-én.
A közmunka és belügyminister jóváhagyásával.

3-dik példa.

A mellékfolyókon a lokális árvizjelzési szolgálat berendezé
sénél, a mikor az illető megyei mérnök végzi az előre jelzést.

A rendelet a következő:
Oise Departement 
Oise folyó

Szabályrendelet az áivizhireh továbbításáról.

1. §. Az Oise folyó árvizeinek előrejelzésére vonatkozó híreknek 
továbbítása az érdekelt területeken a következő rendelet értei- ! 
méhen eszközlendő:

1. Az Oise áradásaira az Aisne mellékfolyó torkolata felett.
2. §. A Compiégne-ben székelő departement-mérnök (Inge

nieur ordinaire) átszolgáltatja az általa szerkesztett és az Oise-ra 
vonatkozó árvíz jelzési jelentést a Compiégne alprefétnek. Ugyan
ekkor a mérnök sürgönyileg értesíti a saint huberti de sempigny-i 
és janville-i zsilipfelügyelőket.

3. §. A compiégne-i alprefét sürgönyileg értesíti a következő 
elöljáróságokat:

Noyon,
Chiry Ourscamp,
Ribécourt,
Montmaeg,
Thourotte,
Lonyeuil-Annel,
Le Plessis-Brion,
Choissi au Вас.

4. §. A következő értesítések a zsandárság segélyével továb- 
bittatnak, még pedig:

A compiégni alprefét értesíti
a claroix-i elöljárót.

A noyon-i elöljáró értesíti a 
baboeuf-i 
béhéricourt-i 
salency-i 
mourlaincourt-i 
varesnes-i 
pontoise-i

elöljárókat.

A ribócourti elöljáró értesíti:

a bailly-i
saint légere aux bois-i
pimprez-e
cambronne-i

elöljárókat.

5. §. Az árvizhirek továbbítása külön küldönczczel a kővet
kező helyekről történik.

A saint-huberti zsilipfelügyelő értesíti 
az apilly-i elöljárót.

A sem pigny-i zsilipfelügyelő értesíti
a pont lévéque-i I

r előliárókat. sempigny-i J

A janville-i zsilipfelügyelő értesíti a 
janville-i elöljárót.

6. §. A továbbítás mezei rendőrség utján vagy külön kül
dönczczel történik a következő helyekre:

Az Apillyi elöljáró értesíti a brétigny-i, 
a pont-lévéque-i elöljáró értesíti a passeli 

elöljáróságot.

II. Az Oise áradásai az Aisne betorkolása alatt.
7. §. A Szajna hidrometriai központi szolgálat főmérnöke, a 

venette-i mérczére tett előrejelzési számítások eredményét közli 
a compiégni hajózási (folyammérnöki) mérnökkel, még pedig 
távirat utján, mely egyidejűleg egy bővebb tartalmú postai érte
sítés által kiegészíttetik.

8. §. A Compiegne-i hajózási mérnök a nyert adatok utján 
szerkeszti az árvizjelzési tudósítást és elküldi egy-egy példányban:

az alprefét-nek 
és elölj ár ó -nak.

A hirdetm ény az elöljáróság kapuján és a liidon kiteendő.

A következő távirati értesítések küldendők el :
I Senis I

az alprefétnek j Qjormon(. j  -ban,

a hajózási mérnöknek Pontoise-ben,
a zsilipfelügyelőnek Yernette, Verberie, Sarron, Creilban, 

a montataire-i elöljárónak.

9. §. Az árvizjelzési értesítések távirati utón a következő 
helyekre továbbittatnak, még pedig:

A compiégni alprefét küldi:
La Crois-Saint Queu-be I 
Lougneil-Sante-Marie-be a ( mairene

A senlis-i alprefét küldi:
Verberie,
Pont- Sainte-Maxense,
Cbantüly,
Gouvieux,
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Saint-Leu d’Esserent,
Précy sur Oise,
Boranba az elöljárónak.

A clermont-i alprefét küldi a liancourt-i elöljárónak.
10. §. A zsandárság utján a következő helyekre küldetnek 

az árvizi értesítések (következik 10. hely.)
11. §. Egy külön küldöncz által küldetnek az árvíz értesí

tések
a sarron-i zsilipfelügyelő által 
Sarronban.

12. §. Kerülő vagy külön küldöncz által küldetik. Az egyik 
maire küldi a legközelebbii)ez 3 helyre (névszerint megnevezve.)

Általános rendelkezések.
13. §. A fent említett, akár sürgönyileg, akár zsandár, mezei 

kerülő, vagy külön küldönczczel továbbított árvíz értesíté
seknek kell, hogy a hajózási mérnök által eredetiben kiadott 
értesítésnek másolatát képezzék.

14. §. Az elöljáróságok kötelesek a nyert árvizhireket lehe
tőleg terjeszteni.

Az Oise és a Canal-Lateral zsilipfelügyelői, az árvíz előre
haladásáról nyert értesitményeket kötelesek az őrháznál kitenni, 
és az árvíz tartama alatt egy kék zászlót kitűzni.

Szerkesztve a központi hidrometriai szolgálat fó'mérnökével 
egyetértó'leg, az Oise hajózási főmérnök által.

Compiégne, 1884 aug. 28-án. D erom e.
Jóváhagyva a prefét által.
Legfelsőbb jóváhagyás a belügyminister és közmunka minister 

által.
4. példa.

A kisebb mellékfolyókon teljesített lokális árvizjelzésre.
Eure Departement.
Eure folyó.

Szabályrendelet az árvizjelzési hírek továbbításáról.
1. §. Valahányszor a Sud-Est-arrondissement kerületi mér

nöke az akár egyenesen, akár Eure és Loir departement mérnökei 
utján nyert adatokból látja, hogy a víznek а расу sur eure-i mér- 
czén 0’50-nél magasabb állása várható és a fenforgó egyéb kö
rülményeket is tekintetbe véve az árvízveszélyt közeledni látja, 
egy árvizjelzési értesítést szerkest, melyben az érdekelt községek 
elöljáróit a valószínűleg bekövetkezendő árvíz közeledtéről érte
síti. Ezen értesitvényeket azonnal a prefekturára é3 a főmérnöki 
hivatalba küldi.

2. §. Ezen árvizjelzési értesitvónyek a kerületi mérnök által 
расу sur eurei segédmérnökhez és a louviérs-i mérnökhöz továb- 
bittatnak.

Az Eure prefét-je a nyert árvizjelzési hirt távirati utón közli 
a következő községek elölj áróival:

(következik 7 község)
és a louviers-i alpreféttel.
3. §. Az előbbi §-ban említett elöljárók mindegyike a nyert 

értesítés másolatát részint a mezei zsandárság, részint külön kül- 
dönczökkel a közel fekvő (és a rendeletben egyenként névszerint 
felsorolt) elöljárókhoz, összesen 28-hoz továbbítja.

A louviers-i alprefét szintén a zsandárság utján továbbítja 
10 (névszerint felsorolt) község elöljárójának az árvizjelzési

4. §. На а расу sur eure-i segédmérnök (conducteur) akár 
az előbbi §-okban említett árvizhirek alapján, akár más utón 
nyert értesülések, vagy saját tapasztalata utján meggyőződne, 
hogy a vízállás a Pacy-hidon levő mérczén 0*5 m. megközelitendi, 
azonnal távirati utón értesíti a Sud Est arrondissement főmér
nökét, valamint a louviers-i mérnököt, azokkal az árvíz bekö
vetkezésére vonatkozó fontosabb tüneményeket közli és azon va
lószínű vízállást is, mely ezek folytán ott várható. Valahányszor 
a viz a pacy-i hídon levő mérczén 10 centiméterrel változik, 
mindannyiszor uj értesítés adandó.

Minden esetben azonban az árvíz egész tartama alatt napon
kint legalább egyszer, reggel 8 órakor, egy távirati jelzés küldendő 
a főmérnök és szakaszmérnökökhöz.

Azon pillanattól kezdve, a mint a pacy-i mércze OVO magas
ságot elér, naponta háromszor: reggel 8, délben és délután 
6 órakor küldendő egy-egy távirati jelentés a főmérnöknek és a 
evreux-i és louviers-i kerületi mérnököknek.

5. A mint valamely község elöljárója a távirati árvizjelentést 
megkapja, köteles azt személyes felelősség terhe alatt haladék 
nélkül dobszó mellett közhírré tenni, az elöljáróság és templom 
ajtajára kifüggeszteni és nagy veszély esetében a különösen 
veszélyeztetett helyekre külön figyelmeztetni.

Köteles a vizi ipartelepek és öntöző telepek tulajdonosait 
különösen figyelmeztetni és arra figyelni, hogy azok a meglevő 
szabályoknak megfelelőleg zsilipjeiket a vízálláshoz képest sza
bályozzák.

6. §. Még azon esetben is, ha az elöljáró nem kapna külön 
árvizjelentést, de más utón vagy jelenségekből az árvíz közeledé
sét várhatónak tartja, köteles saját személyes kezdeményezésé
ből lehető legrövidebb utón a szomszéd községek elöljáróit érte
síteni, nemkülönben saját hatáskörében minden szükséges intéz
kedést megtenni, ugyanekkor azonban a prefet, főmérnököt és 
mérnököt az árvíz bekövetkezhetéseire vonatkozó hirdetmények
ről táviratilag értesíti.

7. §. A departement főmérnöke, az Eure kerületi mérnök, 
louviers-i alprefet, és az összes érdekelt községek elöljárói saját 
hatáskörükben ezen rendeletek pontos keresztülvitelére ügyelni 
kötelesek.

Valamennyi ut-, hid-, munkafelügyelő, a zsandárság köteles 
ezen rendelet keresztülvitelében hathatósan segédkezni, ha a 
hatóság őket e czélból felszólítja.

Szerkesztetek a központi hidrometriai hivatal főmérnökével 
egyetértőleg, az Eure departemant főmérnöke által.

Evreux, 1883 október 16-án.
Jóváhagyva a prefét által.

Legfelsőbb jóváhagyás a belügy- és közmunka-minister által.

A fenntebbiekben mintaképen közölt rendeletekből azon 
mód és szellem, melyben azok szerkesztvék látható. Megem
lítendő még, hogy a kisebb folyóknái berendezett lokális árviz
jelzési szolgálatnál némely helyen a rendeletek részletesen tartal
mazzák azon intézkedéseket is, melyeket az illető községek elöl
járóinak tenni kell, hogy a gyorsan leérkező árvíz kárt ne okoz
hasson, mivel ott az árvizjelzésnek és a teendő intézkedésnek a 
távolabban székelő mérnök részéről való megérkezéséig az árvíz- 
veszély gyakran már is bekövetkezik.
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Ezen intézkedések főleg a malom-duzzasztó és egyéb vízi 
müvekre vonatkoznak.

Nem hagyható meg emlités nélkül, hogy egyes igen fontos 
felső mérczéknél külön őrök vannak az árvíz tartamára felállítva, 
kik az észlelt vízállásokat is tudomásra hozzák.

Mint a fenntebb közölt rendeletekből látható, azok az árviz
jelzés és az árvizjelzési hírek továbbításánál követendő eljárást a 
a lehető legprecízebben határozzák meg, úgy, hogy minden közeg 
a szükség beálltával azonnal tud ja: mikor, mily utón, és hová 
keilend a nyert árvizjelzést továbbítani.

Csak ezáltal érhető el az az előny, hogy az érdekeltek jóval 
előre a közeledő árvízről és annak körülbelőli magasságáról kellő
leg tájékozva lévén a kellő intézkedéseket megtehetik, és semmi
nemű meglepetéstől tartani nem kell még ott sem, hol az árvíz 
aránylag gyorsan érkezik le.

A rendeletek gyűjteményének III-ik és IV-ik szakasza az 
egyes vizmércze és csapadékmérő állomások utasítását tartal
mazzák és a lehető legkörülményesebben és pontosan körülírják 
azon teendőket, melyeket az egyes észlelőknek kis, közép és nagy
vizek, valamint a nagyobb csapadékok alkalmával végezniük kell. 
Tartalmazzák továbbá azokat az értesítéseket, melyeket az észle
lőknek vagy az alsóbb szakasz mérnöki, esetleg közigazgatási 
közegeinek küldeniük kell és azok mikénti elküldését; tehát az 
egész árvizjelzési szolgálat leglényegesebb részét: az észlelési 
adatoknak az árvíz előre meghatározását végző mérnökökhöz való 
juttatására valamint ezek mikénti működésére vonatkozó utasí
tásokat tartalmazzák.

III. SZAKASZ.

A vizmércze-állomások utasításai.

A rendeletek gyűjteményének ezen csoportja tartalmazza 
minden egyes vizmércze állomásnak, mely az árvizjelzési háló
zatban be van vonva, részletes utasítását, hogy az bizonyos víz
állások alkalmával, a mércze észleleteket hányszor teszi meg és 
kit, mily utón értesít a nevezetesebb vizállási jelenségekről.

Ezen rendeletek szabályozzák és határozzák meg az árviz- 
jelzésnél résztvevő műszaki közegek mikénti összmüködését és 
а П. szakaszban foglaltakkal együtt az árvizhirek mielőbbi és 
minél gyorsabb terjesztését.

A czél az, hogy úgy a főfolyókon az általános árvizjelzést, 
valamint a mellékfolyókon a lokális árvizjelzést vezető központi 
hivatal, főmérnök vagy mérnök, mindazon felső mérczékről ideje
korán megkaphassa mindazon kimerítő adatokat, melyek arra 
szükségesek, hogy a meglevő szabályok és tapasztalati adatok 
segélyével a hatáskörébe tartozó mérczékre a bekövetkezendő 
árvizet előre meghatározhassa és a departementalis rendeletek
ben megnevezett közigazgatási közegeket értesíthesse. Természe
tes, hogy az erre vonatkozó intézkedések az illető folyótól, a 
mérczehely fekvésétől, az árhullám lehaladásának gyorsaságától, 
valamint sok egyéb körülménytől függnek, melyek csak részletes 
tanulmányozás után, de az egységes elvek tekintetbe vételével 
állapíthatók meg.

A vizmérczék ezen működésére nézve megkülönböztetendő :

a) a főfolyó és annak mellékfolyóin levő és az egész Szajna 
vízrendszerére kisebb befolyással biró mérczék, melyek az álta
lános árvizjelzés körébe tartoznak;

b) a, mellékfolyókon levő és főleg ezen mellékfolyókra fon
tossággal biró, tehát a lokális árvizjelzés körébe tartozó viz
mérczék.

ügy az a j  mint a b) alattiaknál is azonban az utasításban 
előirt teendők lényegesen különböznek a szerint, a mint az illető 
vizmércze-állomás 1. elsőrendű vagy 2. másodrendű árvizjelzési 
állomásokhoz tartozik és ezeken kívül, hogy bir-e a hajózásra 
nézve fontossággal ?

Mint említve volt, az elsőrendüek oly helyeken vannak, hol 
azon fő- vagy szakaszmérnök lakik, ki az illető szakaszra az árvíz 
előre meghatározását teljesiti, a honnan azután a departementá- 
lis rendeletek értelmében a terjesztésre köteles közigazgatási 
közegek a legelső árvizhirt kapják. A másodrendű árvizjelzési 
vizmércze állomások azok, melyek az elsőrendű állomásoknak a 
szükséges adatokat az előirt szabályok értelmében posta, illetve 
távirdai utón szolgáltatják.

Az árvizjelzési állomások működésének megórthetésére leg- 
czélszerübbnek látszik azokat az a) és b) alatt említett főcsopor- 
tositás és annak 1. és 2. alatt jelzett csoportjai szerint ismertetni.

I. Az a j  alatt emlitett és a főfolyón vagy főbb mellékfolyóin levő 
másodrendű árvizjelzési állomások működése.

Miután ezen állomásoknak az a hivatása, hogy az első
rendű állomásoknak a bekövetkezendő árvíz meghatározására 
szükséges adatokat idejekorán beszolgáltassák, ezek működése a 
következő:

1. Az észlelési órák tekintetében :
Minden mércze közönséges vízállásoknál reggel 7 órakor 

olvasandó le. Ha a viz árad és a rendes nagy vizek magas
ságát eléri, akkor naponkint háromszor: reggel 7 órakor, 
délben és délután 5 órakor olvasandó le ; ugyanaz történik 
akkor is, habár kisebb víznél az egy napi feláradás, egy bizo
nyos mértéket túlhalad.

Azon vízállás, valamint az áradás azon mérve, melynél a 
háromszoros leolvasás kezdődik, minden mércze rendeletében 
külön számszerint meg van állapítva. Ez természetesen a felső 
mérczékre, hol az esés és sebesség nagyobb, tehát kisebb viz
állási külömbözetek már nagyobb víztömeget küldenek a völ
gyekbe, kisebb mint az alsóbb szakaszok mérczéinél.

A rendes nagy vizeket meghaladó és már nagyobb árvíz jel
legével biró vízállás beálltával, a mennyire lehet, éjfél felé még 
egy észlelés teendő.

A nagy vizeknél és azokon túl, melyeknél a háromszoros 
leolvasás kezdődik az áradás maximum annak beállta és tartama 
feljegyzendő.

Mindezen adatok a havi vízállás-naplóba bejegyzendők.
A havi vizállás-naplók egy-egy másolata a hó végével, az 

oly állomásoknál, melyek árvizjelzése Párisból a központi hiva
talból történik, csak a központi hivatalnak küldetnek be.

Azon szakaszon, hol az árvizjelzést az alsóbb szakaszon a 
folyammérnöki hivatal főnöke (Ingenieur en chef de la novigation) 
főmérnök, vagy szakaszmémök végzi, a legfontosabb vizmércze- 
állomások vízállásai havonként nemcsak a központi hivatalnak.
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hanem a fontosabb alsó hivataloknak (melyek a rendeletekben 
külön minden mérczére meg vannak nevezve) megküldetnek, hogy 
azok még azon évadban felhasználva, a vízállások kombinácziói- 
nál anyagul szolgálhassanak.

Az árvizjelzési vizmérczék ezen működése közös a rendes 
tanulmányi mérczékkel.

Igen czélszerüek a vizmércze-rendeletek ezen részét képező 
szakasznak azon tájékoztató adatai, melyek megjegyzések alak
jában hozzá vannak fűzve, és melyek czélja az észlelőnek magá
nak megitélhetést szerezni arra nézve, hogy a beállt vízállás 
mennyiben mondható veszélyesnek nemcsak az ottani vidékre, 
hanem az alsóbb folyószakaszokra is, és igy mintegy módot nyúj
tani arra, hogy a rendelet szoros szabályain belül, ha valami 
előre nem látott gyors áradás, vagy másnemű körülményt tapasz
talna, annak fontosságát maga is megítélhesse.

Ezen tájékoztató megjegyzések közt foglaltatik :
A mércze 0 pont magassága a legkisebb viz, azon vízállás, 

melynél az áradás kezd fenyegetővé (incomode) válni, mikor kezd 
a viz a mederből kilépni és mely vízállás nevezhető ott veszélyes
nek ? Ezeken kívül nehány nevezetesebb és ismertebb nagyviz 
éve és ezen mérczén mutatkozott állása közöltetik.

Némely helyen bizonyos jellemző körülmények, melyek az 
árvíz nagyságát illusztrálják, közöltetnek, igy például: hogy mely 
vízállásnál éri el a viz a rakpartot, hidoszlop alját, a templo
mot stb. Ezeken kívül főleg a felső mérczéken az árvíznek leha- 
ladási gyorsasága is, gyakorlati példákkal illusztrálva közölve van.

II. A vizmércze-állomások által kiadandó s postai utón teendő
jelzések.

Kis vizek alkalmával azon mérczékről, melyek a hajózásra, 
vagy egyátalán főfontossággal bírnak, naponkint reggel egy
E )  minta szerinti postai vizállásjegyzék adatik fel úgy, hogy 
másnap rendeltetési helyére érkezzék.

Ezen vizállásjegyzések rendesen a központi hidrometriai 
hivatalhoz Párisba, azonkívül az illető folyamszakasz folyam
mérnökéhez, esetleg, ha hajózási szempontból fontos, az alsóbb 
folyammérnöki hivatalokhoz is elküldetnek.

A kevésbbé fontos mérczéknél a postai jelezvény csak a 
magasabb vízállások alkalmával, tehát a viz közeledtével, lesz 
naponta a központba és a szakaszmérnökhöz indítva.

A fontosabb mérczéknél, melyek azonban távolabb feküsz- 
nek, a nagyobb közép vízállás beálltával, mely számszerint 
adva van, a rendes napi jegyzéken kívül még egy postai jegyzék 
lesz küldve.

f  t ,
Es ez képezi az árvizjelzésre a kezdő figyelmeztetést az árvíz 

előre jelzését teljesítő mérnök számára. Ezen postai értesítés az
F) minta szerint készül és a szakaszon árvizjelzési teljesítő 
folyammérnökhöz, esetleg szakaszmérnökhöz küldetik el.

III. A vizmércze-állomások által intézendő távirati értesitések.

A hajózásra nagy fontossággal biró főbb mérczék vízállása 
kis vízkor is naponkint reggel 8-kor sürgönyileg közöltetik a 
központi hivatallal és az alsó szakaszok főállomásaival.

A mint a felső mérczéken a viz a közép vizeket meghaladja, 
kezdődik a tulajdonképeni árvizjelzés működése.

A felsőb mérczék, a következőkben leirt eljárások legszigo

rúbb szem előtt tartása mellett, a vízállás emelkedtével többször 
is értesítik az árvíz lefolyásáról úgy a szakasz árvizjelzését telje
sítő közeget, valamint mindazon alsóbb szakaszokat is, melyek
nek ezen adatokra kellő időben szükségük van, hogy a bekövet
kezendő vízállásokat, a meglevő szabályok utján, kiszámíthassák.

Majdnem minden mércze a távirati árvizjelzési a központi 
hidrometriai hivatallal is közli sürgönyileg, úgy hogy eltekintve 
attól, hogy a központi hivatal maga eszközli az alsóbb szakaszo
kon e vízállások előre kiszámítását, ezenkívül ezáltal még azon 
előny is eléretik, hogy az előre jelzések egész menete a központ
ban világosan áttekinthető és az esetleges hiányok innen azonnal 
sürgönyileg pótolhatók.

A vizmérczejegyzők által árvizjelzés czéljából követendő 
eljárás a következő:

A mint a viz a mérczén a rendelet által minden mérczére 
külön megállapított, nagyobb vizet eléri, a mércze-jegyző egy-egy 
sürgönyt küld reggel 8 órakor a központi hivatalba és a szakasz 
árvizjelzését teljesítő mérnökhöz. Ezen sürgönyben az az napi reg
geli és a multnapi esteli vízállás van közölve, továbbá: hogy a 
folyó áradás, vagy apadásban van-e.

A nagy víznél (mely a mérczére vonatkozó rendeletben szám
szerint ki van téve) a maximum és annak beállta külön sürgöny
nyel jeleztetik.

Hasonló sürgönyök és hasonló vízállások mellett értesittet- 
nek az alsóbb szakaszok folyammérnöki hivatalai is.

Ezenkívül valahányszor a központi vagy valamely mérnöki 
hivatal távirati értesítést kér, az azonnal megküldetik.

A torrensebb jellegű felső állomásokon a sürgönyzés kezdete 
nemcsak a vízállás magasságától, hanem a feláradás nagyságától 
is függ, mely feláradás számszerint ki van téve.

Ha a reggeli távirat és a maximumot jelző távirat közt rög- 
tönös áradás, vagy oly körülmények állnának be, melyek veszélyes 
jellegű árvizet okozhatnak, nem különben, ha az árvízre vonat
kozó bárminemű feltűnő jelenség mutatnék, mely hirtelen ve
szélyt okozhatna, a mérczejegyző egy vagy több sürgönynyel 
nemcsak a fentemlitett hivatalokat, hanem a szakasz összes 
érdekelt mérnökeit (kik a rendeletekben külön felsoroltatnak) 
azonnal értesíti.

A hirtelen feláradások esetén a sürgönyben megemlítendő, 
hogy ez nem okoztatik-e valamely akadály, vagy különös ok által 
(torlódás, dugulás).

A vizmérczejegyző, valahányszor az előirt szabályokon kívül 
oly esemény adná elő magát, mely árvíz bekövetkezésére enged 
következtetni, sürgönyt köteles intézni a rendeletben előirt köz
ségekhez.

A szolgálatban sürgönyzésre használandó formuláról! külön 
nyomtatványokban vannak a mérczejegyzőnél, úgy hogy azok 
csak egyszerűen kitöltendők, miáltal az időnyereségen kívül még 
az is el van érve, hogy azok minél rövidebb és preczizebb alak
ban, minden félreérthetés kizárásával érkeznek rendeltetésük 
helyére.

Az oly mérczehelyeken, hol távirda-állomás nincs (ami azon
ban ritkaság), külön felfogadott küldöncz által továbbittatik a 
távirat a legközelebbi távirda-állomáshoz.

Az előbbiekben általánosan említettek természetesen a helyi 
viszonyokhoz képest némiképen módosulnak.
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Az a j  alatt emlitett és a főfolyón s főbb mellékfolyóin levő első
rendű árvizjelzési állomások működése.

Mint említve volt, az elsőrendű árvizjelzési állomások 
olyanok, melyek azon szakasz- vagy főmérnökök állomás
helyein vannak, kik az illető szakaszon, vagy folyón az árviz
jelzési szolgálat teljesítésével megvannak bízva. Ezen állomások 
az a j  alatt emlitett állomások teendőin kívül azon fontos fel
adatot végzik, hogy a beérkezett adatok alapján, a meglevő sza
bályok alkalmazása mellett, az egyes mérczéken a bekövetke
zendő áradásokat előre jelzik, ezen jelzéseket a közigazgatás azon 
közegeivel és azon módon közük, mint a II. szakasz departemen- 
talis rendeletéiben elő van írva.

Ezen állomások tehát a közvetítő kapcsot képviselik, mely 
az árvizjelzés szoros tekhnikai és annak adminisztratív része közt 
létezik. Ennélfogva ezek működésének szervezésében különös 
prsczizitás és a viszonyokhoz való szoros alkalmazkodás annál 
fontosabb, mert csak akkor teljesiti az árvizjelzés hivatását tel
jes mértékben és áll helyzete magaslatán, ha az árvizhirek át
adása az árvizjelzést eszközlő közigazgatási orgánumoknak kellő 
időben, gyorsan, pontosan és elegendő mérvben történik.

Az árvizjelzés teljesítésével, azaz a vízállásoknak előre meg
határozásával megbízott állomásoknak két főteendője v an : az 
első az árvízi hirdetmények ( Avis de crues), a második az árvíz 
maximumára vonatkozó jelzések (Avertissement relatifs au ma
ximum des crues), melyet árvízi «jelezvény»-nek fogunk nevezni.

Az elsőrendű jelzési állomások működése rendes teendőire 
(leolvasás, kis vizek naponkinti sürgönyzése stb.) úgy működnek, 
mint a Il-od rendűek.

De ezenkívül az elsőrendű árvizjelzési állomások működési 
szabályzata tartalmazza még a fentebb emlitett és az árvizhirek 
közlésére vonatkozó 2 fontos pontot és pedig:

Az árvizhirdetmény (Avis de crues) czélja értesíteni a hely
beli lakosságot a már bekövetkezett árvizekről, ugyanis:

A mint a viz az illető mérczén azon magasságot elérte, mely 
már nagy víznek tekinthető és mely minden mérczénél az ottani 
viszonyoktól, az árhullám lehaladásának gyorsaságától, valamint 
a folyószakasz többé vagy kevésbbé torrens jellegétől függ. Az 
árvizjelzést teljesítő mérnök (G) minta szerint, az árvizhirdet
mény t kiállítja, és azt rendesen a helyben levő, de esetleg más 
közvetítő utón azonnal a közigazgatás azon főbb tisztviselőinek 
küldi meg (prefét, alprefét, elöljáróság), kik a departementalis 
rendeletek értelmében azok terjesztésére kötelezvék. Ezen (G ) 
jelezvények tartalma a következő :

Folyó, mércze, departement neve.
A mércze állása hány órakor, a folyó árad vagy apad-e ? Az 

összes feláradás, vagy apadás az utolsó hirdetmény (idő kitételé
vel) kiadása óta. Az észlelt maximális vízállás és annak ideje. 
Ugyan ezen hirdetményen mint tájékoztató adatok ki vannak 
téve: a mérczén eddig észlelt legnevezetesebb nagy vizek ma
gassága.

A mércze 0 pont magassága, a folyó mily vízállásnál lép ki 
a mederből, mily vízállás nevezhető közepes árvíznek ? és mily 
állásnál szünetel a hajózás ? Ezen kívül az áradásra vonatkozó 
egyéb nevezetes körülmények és figyelemre méltó tünemények 
soroltatnak fel.

Ha a viz a nagyobb árvizmagasságot eléri, úgy naponta két 
hasonló hirdetmény lesz kiadva, az egyik délelőtt 10 órakor, a má
sik délután.

Ezen árvizhirdetmények nemcsak a departementalis rende
letekben előirt, és azokat tovább terjeszteni-köteles, közigazgatási 
főbb tisztviselőknek továbbittatnak azonnal, hanem a helység 
legnevezetesebb pontjain: elöljáróság, folyammérnöki hivatal, 
mérczeállomáson, esetleg kikötőn, vasútállomáson, zsilipnél, hir
detmény alakjában közzététetnek, és ugyanekkor a vizmérczénél 
és folyammérnöki hivatalnál, ezen hirdetmények tartamáig, kék 
zászló tűzetik ki.

A méllékfolyók némely állomásain ezen hirdetmények az 
esetleg bekövetkezendő vízállásra nézve is tartalmaznak adatokat 
és jelzéseket, melyeket az illető mérnök a felülről nyert adatok 
alapján tett számításokból kombinált.

A z á rv íz  m agasságán ak előre jelzése , a z  ár- 
vizje lezvén yek  (Avertissem ent relatifs a a  m a x i
m um  des crues). Az árvizjelzést teljesítő mérnök, illetve 
hivatalnok, árvíz idején kétségkívül legfontosabb, de egyszersmind 
legnagyobb figyelmet igénylő feladata ezen pontban foglaltatik.

A mint a felülről érkezett csapadék és vizállási értesítések, 
nemkülönben az esetleg a központból vett értesítések után ítélve, 
egy veszélyes jellegű árvíz várható, az árvizjelzést teljesítő mér
nök a nyert adatok alapján a rendelkezésre álló szabályok és 
megállapított módok szerint kiszámítja oly pontosan, a mint csak 
lehet, a bekövetkezendő vízállást.

Ha ezen kiszámított vízállás eléri azon magasságot, mely az 
illető szakaszon már árvizet jelent és mely rendeletileg meg van 
határozva, akkor ezen előre kiszámított vízállást és a vonatkozó 
körülményeket egy «árvízi jelezvény» alakjában kiadja és közzé
teszi (H) minta).

Az árvízi jelezvény az árvizjelzést teljesítő mérnök saját hiva
talán, valamint a közhivataloknál kifüggesztetik, azonkívül egy- 
egy példány sürgönyileg, vagy direkt azon közigazgatási hivatal
nokoknak küldetik, kik a departementális rendeletek értelmében 
azok továbbítására köteleztetnek, ugyan csak ezen előrejelzés kö- 
zöltetik az alább levő szakaszok főmérnökeivel és mérnökeivel ; 
a rendeletekben már jelzett kék zászló pedig ekkor kitüzetik.

Ezen előrejelzésben foglalt vízállások kiszámítására tett 
kombinácziók egy külön könyvbe jegyeztetnek és megőriztetnek 
a kiadott jelezvények másolatával együtt, melyeket legalább egy 
évig meg kell az illető mérnöki hivatalnak őrizni, valamint a fe
lülről nyert értesítéseket is, hogy a felelősség kérdését illető min
den pontra még később is megfelelhessen.

Az árvízi előre jelzés a következőket tartalmazza (H) 
minta).

A departement, folyó és vizmércze neve, a mércze az napi 
és múlt napi állása, eddig volt 3—4 legnevezetesebb árvíz éve és 
azok magassága ezen mérczén.

A mércze 0 pont tenger feletti magassága, azon vízállás, mely
nél a mederből kilép, melynél a nagyobb mérvű elöntések kez
dődnek és melynél a hajózás megszűnik. Ezen tájékoztató adatok 
az értesítés egyik felére vannak jegyezve. A másik fele tartal
mazza a tulajdonképeni árvizjelzést. Ugyanis a felső állomáso
kon, a hol a nyert csapadék-jelzésekből kiindulólag történik az 
árvíz előrejelzése, kimondja, hogy a ............mérczén a nyert ada
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tok szerint valószínűleg egy (közepes, nagy, vagy rendkívüli nagy) 
áradás fog mutatkozni.

Ott a hol a rendelkezésre álló adatok már a felső mérczéken 
is pontosabb következtetést engednek vonni, és az összes alsó
mérczéken a jelzés így hangzik: A z ............ előre jelzett árvíz
a ............ mérczén valószínűleg............... áradásnak fog megfe
lelni, minek folytán a .............mérczén valószínűleg.............. ma
gasság fog eléretni.

Ez alatt az árvíz bekövetkezésére vonatkozó egyéb jegyze
tek, vagy hogy az árviz-maximum körülbelül mikorra várható, 
valamint egyéb idevonatkozó körülmények vannak fölvéve.

Ezen árvízi előreértesitések kisebb áradásoknál fehér, na
gyobbaknál kékszinüek, úgy hogy már a szin is figyelmeztesse az 
érdekelteket a közeledő árvíz mérvére.

Az előbbiekben- említett árvízi hirdetmény és jelezvény ki
adásának időpontja közti különbség az, hogy a (rendeletileg meg
határozott) veszélyes vízállás történendő bekövetkezését a «jelez
vény» (2—4 nappal) előre jelzi, mig ha ezen vízállás már bekö
vetkezett, azt az «árvízi hirdetmény» hozza tudomásra.

Árvizjelezvény minden újabb felső áradásnál újból kiadatik 
a nyert újabb adatok nyomán.

A mellékfolyókon szervezett lokális árvizjelzési szolgálat, 
mely az illető mellékfolyón levő szakaszmérnök, illetve a depar- 
tement mérnökére van bízva, magában véve szükebb körben ép 
úgy működik, mint a központi árvizjelzési szolgálat.

A H .  és II. alatt említett árvizjelzési állomásokra vonat
kozó rendeletek tehát lényegükben egyeznek a fentebb ismerte
tettekkel, csak hogy a lokális árvizjelzés a mellékfolyókon mai
sokkal inkább alkalmazkodik a helyi körülményekhez, mint a 
központi hálózatba tartozó árvizjelzés.

Itt ugyanis számolva a körülményekkel, a lokális árvizjelzést 
teljesítő mérnökök utasításai nem oly egyöntetűek, mint a fő- 
folyónál; sok helyen ennek működése csak arra szorítkozik, hogy 
árvízi hirdetményt ad ki (Avis des erues), mely az árvíz beálltát 
a közigazgatási és tekhnikai hatóságokkal közli, másutt a nagyobb 
mellékfolyóknál a főfolyóhoz hasonlóan működik és a bekövet
kezendő vízállás előre kiszámítását is teljesiti.

Egyébként nagyban befolyásoltatok az illető árvizjelzést tel
jesítő állomás működése azáltal, hogy az állomás ki által kezel
tetik ? sok helyen a kezelés a csatornafentartást vezető ellenőr 
által teljesítetvén, ilyenkor az árvizmaximum előre kiszámítása 
nem történik meg és az árvizjelzés csak a beállt magas viz jelzé
sére szorítkozik.

Néhol az árvizjelzéssel kapcsolatban a rendeletek azon in
tézkedéseket (zsilipbezárás, duzzasztó gátak lefektetése stb.) tar
talmazza, mikre nézve az illető közegeknek azonnal intézkedni 
kell. A lokális árvizjelzés keretébe tartozó másodrendű árvizjel
zési állomások működése sem oly szabályos és egyöntetű, mint a 
főfolyónál, itt is a helyi körülmények befolyása, az árhullámok 
leérkezésének gyorsasága sok oly intézkedést tesz szükségessé, 
melyek a főfolyónál nem szerepeltek.

így a mellékfolyók legfelső szakaszain vannak oly mérezék, 
melyek rendes körülmények közt nem is jegyeztetnek és csak 
mikor a felső csapadékmérő állomások nagyobb csapadéko
kat jelentenek, vagy a mérczéken a viz bizonyos magasságot 
elér, akkor kezdődik azok leolvasása és működése mint árvíz-

Évkönyv.

jelzési mérezéké, melyek akkor külön kirendelt biztosok által ke
zeltetnek.

A lokális árvizjelzés állomásainak működésére nézve a neve
zetesebb megjegyzendők a következőkben foglalhatók.

A z an) a la tt em lített elsőrendű lokális á rv iz 
jelzési állom ások m űködésére vonatkozó rendele
tek. Ezen állomások általában úgy működnek, mint a főfolyókon 
levő és al. alatt leirt elsőrendű árvizjelzési állomások, csakhogy 
azok működési köre szükebb és korlátoltabb.

A napi feljegyzéseknek a fontosabb mérczéknél nagyobb víz
kor, postai illetve sürgönyi jelzései ép olyanok mint az al. alat
tiak, csak az árvízi hirdetmény és árvízi jelezvény kiadására 
nézve van különbség, nevezetesen a mellékfolyókon nem mindig 
lehetséges az árvizjelzést mérnöki hivatalra, vagy eléggé hivatott 
mérnöki közegre bízni; ily esetben azután az árvizjelzés csak a 
bekövetkezett árvizmagasságnak hirdetmény alakjában való ki
adása és továbbításából áll, «jelezvény» azonban nem adatik ki. 
Az árvizjelzés egész menete ezenkívül tökéletesen azonos a fő- 
folyóéval, sőt a fontosabb állomásokon, a hol arra hivatott mér
nöki közeg van, attól semmiben sem tér el, s ott «jelezvény» 
adatik ki.

Ezen pontra nézve megjegyzendő még, hogy a kis mellék
folyók felső szakaszain (mint már említve volt) kirendelt biztosok 
az árvizjelzést az illető helységek elöljáróival közösen kötelesek 
teljesíteni, és minden fontosabb mozzanatról az illető szakasz
mérnököt értesíteni. Az ily felső árvizjelzési állomások működése 
egyátalán a többiektől abban különbözik lényegesen, hogy ott a 
mérezék csak az áradás közeledtével lesznek a szakaszmérnök 
részéről kirendelt biztos által leolvasva. Ezen biztos, ki ezen 
időre mint mérczejegyző és mint árvizjelző szerepel, a mér
nöktől erre egy általános és e czélból külön szerkesztett utasí
tást kap.

A bu. alatt említett másodrendű lokális árvizjelzési állo
másokra nézve, melyek a lokális vizjelzésben ép úgy működnek, 
mint az an, alatt említettek, az általános árvizjelzés körében 
csak annyi jegyzendő meg, bog}- azok működése szükebb körre 
terjedvén, jelentéseiket csak a szakaszmémökhöz, fontosabbak az 
alsó összes érdekelt szakaszok főmérnökeihez az előirt szabályok 
értelmében, a vízállás magasságához képest, postai vagy sürgöny 
utján naponta egy- vagy többször küldik.

Az előbbiekben leirt árvizjelzési állomások mikénti működé
sének és a rendeletek alakja és szellemének megismertetésére a 
következőkben az állomások minden szabályaiból egy-egy ren
delet szószerinti szövegében közöltetik.

A főfolyó egyik elsőrendű árvizjelzési állomásának rendelete.

Szabályzat a Szajna folyó nogent-sur seine-i állomására.

1. §. Észlelési órák.
A vízállás naponkint reggel 7 órakor olvasandó le.
Ha a vízállás +  2-0 méter fölött van, vagy a múlt naphoz 

képest 0-20 méter áradást mutat, a vízállás naponkint 3-szor: 
reggel 7 órakor, délben és este 5 órakor olvasandó le.

Igen nagy árvíznél a mennyire lehet, még éjfél tájban teendő 
egy észlelés.

8
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A +2*00 méter fölötti árvizeknél a vizállási maximum 
magassága, beállta és tartama külön kiteendő.

Az észlelések a havi jegyzékbe bevezetendők.

2 . §. A z észlelő á lta l k iá llítan dó  jelentések.
1. Ha a viz a mérczén az 1*60 métert meghaladja, az észlelő 

a párisi központi hidrometriai hivatalnak egy F) minta szerint 
kitöltött és az utolsó 5 nap vízállását tartalmazó jelentést küld 
be postával, és pedig úgy adja fel, hogy az a rákövetkező nap 
reggelén Párisba érkezzék. Ily jelentés ezentúl mindennap és 
pedig addig küldendő, mig a viz a fenti vízállásra le nem apad.

2. Ha a vízállás a mérczén 2*0 méterre emelkedik, vagy ha 
estétől reggelig a feláradás 0*20 méter fölött van, akkor az ész
lelő reggel a nogent sur seine-i folyammérnöki főmérnöknek egy 
F) minta szerinti kitöltött jelentést küld be.

3. Ha a vízállás a mérczén 2*50 fölé emelkedik, az észlelő 
a 2. alatti jelentésen kívül délben egy újabb F) alak szerinti 
jelentést küld a nogent sur seine-i főmérnöknek, melyben az 
utolsó három nap vízállása fel van jegyezve.

A 2*50 méter fölötti vízállásoknál az áradás maximuma 
mindig egy külön jelentéssel közöltetik a nogent sur seine-i 
főmérnökkel és a párisi folyammérnökkel.

3. §. Á rv íz i h irdetm ény (A vis de crue).
Ha a vízállás a nogent sur seine-i mérczén 2*50-et meg

haladja, akkor a nogent sur seine-i folyammérnök naponkint egy
szer G) minta szerint kitöltött árvízi hirdetményt küld:

a nogent sur seine-i alprefetnek,
a e e « maire-nek.
Ha a vízállás 2*80 fölé emelkedik, akkor a mérnök naponkint 

kétszer, reggel 10 órakor és délután küld egy-egy ily hirdet
ményt a fent nevezett hatósági közegeknek.

Ily árvízi hirdetmények azonnal a következő helyeken kité
tetnek :

A folyammérnöki hivatal kapuján.
A vizmérczénél.
Az elöljáróságnál.
Ezen értesitvények kiragasztása tartamára a vizmércze köze

lében egy kék zászló tűzetik ki.

4 . §. Sürgönyök.
1. Valahányszor a folyó vízállása a mérczén 2*50-et meg

haladja, az észlelő a központi hidrometriai hivatalnak egy sür
gönyt küld, melyben az az napi és múlt napi vízállás, a folyó 
áradása vagy apadása és esetleg a már beállt maximum közölte
tik, ezen sürgöny reggel 8 órakor adandó fel.

A 2*80 fölötti vízállásoknál a beállt maximum egy külön 
sürgönynyel jelzendő.

2. Ha ezen 1. alatti sürgönyök elküldése közben hirtelen és 
rendkívüli feláradás mutatkoznék, vagy valamely rendkívüli 
jelenség állana be, akkor az észlelő ezt a szükség szerint egy, 
vagy több sürgönynyel köteles közölni.

3. Ezeken kívül külön sürgönyi jelentések mindannyiszor 
teendők, valahányszor azokat a központi szolgálat, vagy a lokális 
árvizjelzési szolgálat megköveteli.

5. §. A z á rv íz  m ax im u m ára  vonatkozó előre je l
zések (jelezvény).

Ha a felső mércze-állomásokról nyert hírek, valamint az 
ezeket esetleg kibővitő, és a központi szolgálattól nyert értesíté
sek azt mutatják, hogy egy oly mérvű árvíz fog előállani, mely
nek előre jelzése a partmenti lakosságra érdekkel bírhat és mely 
átalában a mérczén 0 felett 2*50 méteren túl van, akkor a helyi 
árvizjelzéssel megbízott folyammérnök a meglevő eredmények és 
fennálló szabályok szerint azonnal kiszámítja a valószínűleg vár
ható nagy viz magasságát és azt egy H) minta szerint kiállított 
árvízi jelezvónybe foglalja, melynek lehetőleg az nap délig el kell 
készülni.

Az árvízi jelezvényt következő helyeken ragasztatja k i :
A folyammérnöki hivatal kapuján.
A vizmérczénél.
A nogent sur seine-i vasútállomáson. Minden oly jelezvény-

ből a mérnök köteles egy-egy példányt átszolgáltatni a következő
hatósági közegeknek:

a nogent sur seine-i alprefétnek,
♦

a « « « maire-nek.
Ezek pedig, kik a departementalis rendeletek értelmében 

az árvizhirek továbbítására kötelezvék, ezen jelezvényeket a jel
zett rendeletek értelmében az illetőknek továbbítják.

A mérnök az árvizjelezvény tartalmát sürgöny és posta 
utján még a következőkkel köteles azonnal közölni: 

a provine-i alprefét, 
a hermé-i maire, 
a bray sur seine-i maire.
Monacauban levő folyammérnöki segédmérnökkel.
A közönség az árvíz bekövetkezéséről a 3. §-ban említett 

kék zászló kitűzése által értesittetik.
Az árvizjelzést teljesítő mérnök egy külön könyvbe tartozik 

mindazon számításokat bevezetni, melyek alapján az előrejelzést 
teljesítette, ugyanott tartozik a kiadott jelezvények szószerinti 
másolatát megőrizni.

Hogy előadandó esetben a szolgálatban a felelősség ponto
san megállapítható legyen, a mérnök köteles az összes érkezett 
és átvett, kiadott árvízi táviratokat és értesítéseket, melyek az 
árvíz jelzésére vonatkoznak, egy évig megőrizni.

Szerkesztetett együttesen a Szajna hajózási (folyammérnöki) 
főmérnök és a Szajna hidrometriai szolgálat főmérnöke által.

Páris, 1882. ápril 4-én.
Maurice Léwy.

Páris, 1882. márczius 20-án.
G. Lemoine.

Jóváhagyva a közmunkaministerium 1885 augusztus 20-iki 
rendeletével.

Jegyzet. A nogent sur seine-i vizmércze 0 pontja C0*03 méter 
tengerfölötti magasságban van, mely a kis viz alatt 0*30 méter magas
ságnak felel meg, a bejegyzett leolvasások azonban a mércze tény
leges leolvasásait adják.

A viz a mederből +  2-20 méter vízállásnál lép ki és +  2-60 méter 
vízállásnál kezd a Nogent sur Seine alatti vidékre veszedelmessé válni.

Az 1860-ik évi deczemberi árvíz ezen mérczén 3-01 méter magas
ságban volt.

Az 1882-ik évi deczemberi árvíz 2*85 métert, az 1883dk évi I  januári árvíz 2*92 métert mutatott.
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A főfolyó árvizjelzési hálózatába tartozó, a hegyek alján fekvő, 
II. rendű árvizjelzési állomásnak szóló rendelet mintája

Szabályzat a De Barse folyó de la Guillotiére állomására.

1. §. É sz le lé s i ó rák .

A vízállás naponkint reggel 7 órakor olvastatik le.
Ha a vízállás a mérczén 1‘20-at elérte, vagy az elmúlt nap

hoz képest a feláradás 0-40 métert felülmúlja, akkor a vízállás 
naponkint háromszor: reggel 7 órakor, délben és délután 5 óra
kor jegyeztetik.

Rendkívüli magas vízállásnál lehetőleg még éjfél tájban is 
teendő egy észlelés.

Az 1*20 méter feletti vízállásoknál az áradás maximuma, 
annak beállta és tartama külön kiteendő.

A feljegyzett vízállások a havi jegyzetekbe bejegyeztetnek 
és ezekről minden hó végével másolat küldendő

1. A központi hidrometriai szolgálatnak Párisba.
2. A nogent sur seine-i folyammérnöki hivatal főmérnöké' 

nek, mint ezen szakasz árvizjelzési szolgálatának főnökéhez.

2. §. A z  é sz le lő  á l ta l  k ia d a n d ó  je len té se k .

Mindennap köteles észlelő a napi vízállást a párisi központi 1 
hidrometriai szolgálatnak és a nogent sur seine-i főmérnöknek j 
(mint a szakasz árvizjelzósét vezető közegnek) egy К ) minta sze
rinti jelentést postával elküldeni, hogy az másnap reggel Párisba 
és Nogent sur Seine-be reggel érkezzék.

Az 1 ‘50 métert meghaladó magas víznél az áradás maxi
muma és beállta egy külön értesítéssel a nogent sur seine-i 
főmérnökkel közlendő.

3. §. A r v iz i  é r te s itv é m j
nem adatik ki.

4. §. S iir g ö n y i je len té se k .
1. Valahányszor a vízállás a mérczén P20 méter állást vagy 

az egy napi feláradás a 040  métert túlhaladja, az észlelő köteles 
a párisi központi szolgálatot és a nogent sur seine-i mérnököt 
erről egy sürgönyi jelentésben értesíteni, melyben az az nap 
reggeli, és a múlt napi esti vízállást jelzi, továbbá azon körül
ményt tünteti ki, váljon a folyó árad-e vagy apad és mennyi volt 
a maximum?

Ezen sürgöny reggel 8 órakor adandó fel.
Az 1 ‘60 méter fölötti árvizekre az áradás maximuma és 

beálltának ideje külön sürgönynyel jelzendő a központi szolgálat
nak Párisba és a nogent sur seine-i mérnöknek.

2. Ha a fennt előirt jelzések közt a viz rendkívüli gyorsaság
gal emelkednék, vagy valamely rendkívüli jelenség mutatkoznék 
a folyóvíz állásában, ezeket az észlelő egy vagy szükséghez képest 
több sürgönynyel köteles jelezni.

3. Valahányszor a párisi központi hidrometriai szolgálat, 
vagy egy árvizjelzési állomás, külön jelentést kér, az észlelő azt 
haladéktalanul köteles megadni.

5. §. Az árvíz maximumára vonatkozó jelezvény nem ada- ! 
tik ki.

Szerkesztették együttesen A Szajna folyammémöki hivatal I. sza
kasz I. osztály főnöke........... s. k.

A Aube departement főmérnöke (államépítészeti hivatal).
A szajnavölgyi központi hidrometriai szolgálat főnöke s. k.
Jóváhagyva a közmunkaminiszter 1885. évi augusztus hó 2ü-án 

kelt rendeletével.
Jegyzet. La Guillotiére-ben a mércze 0 pontja 110'70 méteren 

van.— Az 1873. évi február 1-iárviz 1-90 métert, a 1882. évi deczem- 
bér 20-iki árvíz 1'60-at mutatott ezen mérczén.

A kisebb mellékfolyókon berendezett lokális árvizjelzési 
szolgálatokra vonatkozó rendeletek hasonló szellemben és modor
ban, csak azon megszorításokkal vannak szerkesztve, melyek fen
tebb emlittettek.

IV. SZAKASZ.

Az árvizjelzés körébe bevont csapodé к mérő állomások
működése.

A csapadékmérő állomások fontosakbjai mint I. rendű árviz
jelzési állomások szerepelnek és minden állomásnak külön ren
deleté van, mely annak az árvizjelzési szolgálatban való mikénti 
közreműködését pontosan meghatározza. — A többi csapadék
mérő állomás, mely csak tanulmányi állomás, а VII. fejezetben 
leirt módon működik.

Azon, — e fejezetben tárgyalandó, — összefüggés, mely a 
leesett csapadék és a belőle eredendő vízállás közt létezik, még 
kevés szakaszra van megállapítva és ezekre is csak megközelítő 
pontossággal. Ezen csapadékmérő árvizjelzési állomások műkö
dése leginkább abból áll, hogy bizonyos és tanulmányilag meg
állapított csapadékmaximumon túl, mely már árvizet okozhat) 
mintegy figyelmeztetésképen jelzik az alsó szakasznak hivatalai
val és az illető szakaszok árvizjelzési szolgálatát teljesítő mérnö
kökkel az árvíz közeledését.

Ezen állomások és azok működése azonban igen fontos, 
mert a várható vízállásnak a csapadékból való kiszámítása a foly
tonos tanulmányok következtében mindinkább pontosabban lesz 
teljesítve, és ezen eljárás kiterjesztése mindinkább a nagyobb 
folyószakaszokra és a mellékfolyókra folytattatik. — Főleg a 
mellékfolyók és ezek közt főleg a torrenseknél, hol a leesett csa
padék gyorsan érkezik le, a csapadékállomásokkal való árvizjel
zés igen nagy fontosságú, mert ott a vizmérczékből a gyors leér
kezés folytán, lehetetlen előre jelezni.

Az árvizjelzési csapadékmérő állomásoknál is különbség 
teendő a főbb folyók általános árvizjelzési hálózatában és a kis 
mellékfolyók lokális árvizjelzésében működő állomások közt. — 
Utóbbiak ugyanis működésűkre nézve szükebb körre vannak szo
rítva és jelzéseik csak az illető mellékfolyó árvizjelzósét vezető 
mérnökhöz intézteinek, mig előbbiek az alsóbb folyószakaszok 
legnagyobb részének és a párisi központnak is megkül
detnek.

A csapadékmérő árvizjelzési állomások működése a kö
vetkező :

1. Rendes napi észleleteket tesznek, (mint a tanulmányi 
állomások) azokat a havijegyzékekbe bevezetik, — a jegyzékekről 
a hó végével a szolgálat főnökének, illetve a párisi központnak 
egy-egy másolatot beküldenek.

8*
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2. P osta i je len té se k .
A mint az állomáson tett csapadékmérések szerint az utolsó 

4 nap alatt észlelt csapadékok összege bizonyos tanulmányilag 
minden állomásra külön megállapított és az illető rendeletben 
kitett értéket elér, vagy az egynapi csapadékmennyiség egy tekin
télyes (és külön számszerűit megállapított) értéket meghalad az 
észlelő egy {D) minta szerint kiállított) jelentést küld a párisi 
központi szolgálatnak és a főfolyón valamennyi alsó szakaszbeli 
árvizjelzósi főnöknek, a mellékfolyókon pedig az illető árvizjel- 
zést teljesítő mérnöknek is. — Ezen jelentés tartalmazza az 
utolsó 8 napi csapadék észleletet, és posta utján azonnal továb
bítandó.

Hasonló jelentés teendő a következő napokon addig, mig az 
eső eláll. — Havazás idején hasonló eljárás követendő, ha a hő
mennyisége, megolvasztás után, a fenti számokat eléri.

A mi a fentemlitett, tanulmányilag megállapított, 4 napi és 
egy napi csapadékmennyiségeket illeti: a Szajnavölgy legtöbb 
állomásainál a 4 napi csapadék összeg, melynek beállta már jel- 
zendő: 30 mm. az egynapi maximum pedig, melynek beállta fen
tebbiek szerint jelzendő, 15 mm. Csak az igen magasan fekvő és 
nagy évi csapadékkal biró állomásoknál lesz az 40 mm., illetve 
20 mm.

3. S ü r g ö n y t  je lzé se k .
A mint az egynapi csapadékmennyiség egy bizonyos és min

den állomás rendeletében külön kitett maximumot (20—25 mm.) 
elér, az észlelő egy sürgöny jelentést küld az alsó szakaszok árviz- 
jelzési szolgálatok vezetőinek (és főbb helyekről a párisi központ
nak) és pedig mindig reggel 8 órakor.

Ezen naponkinti sürgönyzés folytattatik a reá következő 
napokon is addig, mig az eső el nem áll vagy napi 5 mm.-nél 
kevesebb.

A rendes sürgönyökön kívül a csapadékmérö árvizjelzési 
állomás köteles mindannyiszor, valahányszor az árvizjelzési szol
gálatnak vezetői külön síirgönyi jelentéseket kérnek, azokat azon
nal megküldeni.

V. SZAKASZ.

Л szolgálatban használandó minták és nyomtatványok.

Hogy úgy a hidrometriai, mint az árvizjelzési szolgálatban 
a kiadandó jelentések, a postai és távirati jelzések egyrészt egy
öntetűen állitassanak ki, másrészt azonban minden szükséges 
adatot és azokat oly modorban foglalja magában, hogy azok 
értelme iránt semminemű kétség fel ne merülhessen és hogy 
árvízkor, midőn az egész szolgálat egyik főfeltétele a gyors műkö
dés, minél nagyobb időmegtakarítással ki legyenek állíthatók, e 
czélból a központi hidrometriai és árvizjelzési szolgálat a szolgá- 
gálatban használandó jelentések alakját és modorát külön meg
állapította és azokat a szolgálatot szabályzó rendeleti gyűjtemény 
utolsó fejezetében összeállította.

Ezen nyomtatványokból minden észlelő kellő számú űrlapot 
kap, úgy hogy azokat előforduló esetben csak nehány számmal 
vagy sorral kell kitölteni, mi által az ügymenet igen meggyor- 
sittatik.

Tekintve a szolgálat által megállapított jelentések kitűnő 
szerkezetét és alakját, czélszerünek tartjuk azokról itt külön meg
emlékezni.

A vizmércze és csapadékmérési állomások rendes havi jegy
zéke a VII. fejezetben iratnak le és azok másolata-/, alatt csatolt 
AJ és B) mintákban látható.

A többiek, még pedig:
1. A csapadékmérési árvizjelző állomások sürgöny jelentései 

(lásd G) m intát):
A sürgöny egy példányban állittatik ki, felül az észlelő állo

más neve és utána azon hivatalok és egyének czimei vannak fel
sorolva a hová küldendő.

A lap második fele a vonatkozó rendeletek kivonatát tartal
mazza, továbbá egy ily sürgöny mikénti fogalmazásának mintá
ját. — A részletekre nézve lásd Gi) mintát.

2. A csapadékmérő árvizjelzési állomás postai jelentései 
(lásd D) mintát), melyet az illető állomás a rendelet értelmében 
több napi erősebb eső alkalmával elküldeni köteles. — Ez tartal
mazza az állomás, a departement nevét, a jelentés keltét, az 
utolsó 8 napi csapadék mennyiségét és egyéb megjegyzéseket. — 
A nyomtatvány baloldala a jelentés czélját és mikénti kiállítását 
magyarázza.

(Készletekre nézve lásd a D ) mintát).
3. A fontosabb vizmércze-állomások által naponkint kia

dandó és postával továbbítandó azon jelentés, mely naponkint a 
hajózás érdekében küldetik. — Ez tartalmazza a folyó, mércze és 
departement nevét, a jelentés keltét, a vízállást az nap hány óra
kor ? és milyen a viz ? (tiszta, zavaros, iszapos). Ha a folyó ára
dásban van, akkor az az napi vízálláson kívül a múlt napi reggel, 
dél és esteli vízállás is közöltetik. Ezen kívül esetleges megjegy
zések. A jelentés baloldala annak kitöltésére vonatkozó szabályo
kat közli. (Készletekre nézve lásd E ) mintát.)

4. A magasabb vízállások alkalmával kiadandó és a viz
mércze rendeletek által előirt postával továbbitandó jelentés (F) 
minta) tartalmazza: A folyó, mércze, departement nevét, a jelen
tés keltét, az utolsó 5 nap reggeli vízállását, az utolsó 2 nap reg
geli, délutáni és éjféli vízállását, a viz állapotával, az észlelt 
maximális vízállás magasságát és beálltát, végre egyéb megjegy-

: zéseket.
A jelentés baloldala annak kiállítására vonatkozó tudnivaló

kat tartalmazza. (Részleteket lásd F j  minta.)
5. A főbb vizmércze állomások által naponkint hajózási 

j  szempontból, valamint valamennyi árvizjelzési állomás által 
[ árvízkor naponta többször is küldendő árvíz sürgönyök.

Ezek egy példányban állíttatnak ki, a lap fején mindazon 
hivatalok feljegyeztetnek, melyeknek elküldendők.

A lap baloldala a kiállításra és elküldésre vonatkozó tudni 
valókat tartalmazza (lásd Ci) mintát.)

6. Árvízi hirdetmény, melyet az elsőrendű árvizjelzési állo
másokon levő és az árvizjelzést teljesítő mérnöki közeg kiállít és 
az érdekelt mérnöki és közigazgatási hatóságoknak elküld, a kö
vetkezőket tartalmazza:

A folyó, vizmércze és departement neveit, a vízállást a jelez- 
vény kiállítása alkalmával, a folyó áradását vagy apadását az 
utolsó jelezvény kiadása óta, a beállt legmagasabb vízállást, és az 
árvízre vonatkozó egyéb körülményeket.
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A lap baloldala az áradás mérvének megitélhetésére szolgáló 
tájékoztató jegyzeteket tartalmazza, igy nevezetesen:

Az eddig volt legnagyobb 3—4 árvíznek magasságát ezen 
mérczén, a mércze 0 pontjának magasságát, mely vízállásnál lép 
ki a viz ezen tájon a mederből? a középszerű árviz magasságát 
és mely vízállásnál szűnik meg a hajózási forgalom ?

Végre a lap alján azon vízállás van bejegyezve, melynél a 
vonatkozó rendelet értelmében ezen jelezvények kiadása kezdő
dik. (Lásd G) minta.)

7. Az elsőrendű árvizjelzési állomásokon, az árvizjelzóst tel
jesítő mérnök kombinácziói és számításai alapján, előre jelzett 
vízállás (árvizjelezvény) tartalm a: (Lásd H ) mintát.)

A folyó, mércze, departement neve, a bekövetkezendő árviz 
mérve. A bekövetkezendő áradás és vízállás valószínű nagysága 
és megjegyzések. Tájékoztató megjegyzésképen az az napi és 
multnapi vízállás, az eddig volt legnagyobb 3— 4 árviz magas
sága, továbbá a mércze 0 pontjának magassága, a mederből való 
kilépés, a középszerű árviz és a hajózás beszüntetésének megfe
lelő vízállása.

A lap kitöltésére vonatkozó szabályok és azon rendeletileg 
előirt vízállás, melyen túl ily árvizjelezvény kiadandó a lap alján 
foglaltatnak.

IV . F E JE Z E T .

A Szajnavölgy hidrológiai tanulmányozásánál követett rend
szerek és elért eredmények.

Azon részletes és kiható tanulmányok, melyeket a hidro- 
metriai szolgálat megalapítója Belgrand, sőt már annak elődei 
is, a Szajna völgyének minden, a vízviszonyokkal kapcsolatos 
természeti tényezőjének tanulmányozására tettek, a hidrometriai 
szolgálat rendszeresítése óta (1854 óta) összegyűjtött és rendsze
resen összeállított adat-anyag és az ebből vont tanulmányi követ
keztetések folytán a Szajna völgyének hidrológiai ismerete ma 
már a viszonyokhoz képest igen tökéletesnek mondható.

A czól, mely egy folyórendszer hidrografiai adatainak össze
állításánál követendő, kettős:

1. Az adatoknak minél részletesebb és bővebb beszerzése.
2. Azoknak oly módon való csoportosítása és azokból azon 

általános következtetések levonása, melyek összeségűkben a folyó
völgy vízrendszerének működését adják.

Ezen összmüködésnek, melyet legjobban a folyórendszer 
«természetének» (Begime) lehet nevezni, teljes kiismerése képezi 
ezen tanulmányok végczélját.

Az 1. és 2. alatt említettek részletes kifejtése adja tehát a 
folyó hidrológiáját, annak víztani tanulmányát.

A Szajna völgyének részletes hidrológiája tulajdonképen 
Belgrandnak «La Seine» czimü nagybecsű munkájában foglalta
tik, mely a Vili. fejezetben tárgyaltatik. — Minthogy azonban e 
munka olyan, mely gyakorlati czéljai mellett részben még tudo
mányos czélokat is követ és igen terjedelmes, szükséges volt a 
hidrometriai és árvizjelzési szolgálatban résztvevő közegeket a 
Szajnavölgy hidrológiájának azon főbb pontjaival röviden megis
mertetni, melyek a hidrometriai szolgálat alapelvéül szolgálnak, 
hogy részint az eddigi eredmények alapján a Szajna hidrologiá-

j  jának már ismert fontos adatai közkézen legyenek, másrészt 
pedig, hogy azon további tanulmányozás eszmemenete is kitűn
jék, melyben az adatok gyűjtése és feldolgozása ezentúl is haladni 

I fog, továbbá hogy minden a Szajna völgyét érdeklő kérdésekben 
szükséges, általánosabb érdekű hidrografiai adat összeállítva fel- 

J  használható legyen.
E czélból a legfontosabb elvek és eredmények a franczia 

i közmunka ministerium hivatalos kiadásában 1884-ben megje
lent Szajna hidrológiájának kézi könyvében kimerítően, de velő- 

j sen össze vannak állítva.
Ezen «Manuel hydrologique du Bassin la Seine» czimü kézi

könyv tartalmát a következőkben ismertetve, legélénkebben ki 
fog tűnni, hogy a Szajnavölgy víztani összviszonyainak meg
ismerésénél mily főelvek tartattak szem előtt ? mily adatok 
beszerzése és azoknak milyen csoportosítása tartatott szükséges
nek ? végül mily irányú és mily módon való következtetések let
tek ezekből vonva? Megjegyzendő, hogy a következőkben, tekin
tettel e tanulmány czéljára és korlátolt terjedelmére, csak a 
legfontosabbak vannak közölve.

I. FŐELVEK.

A hidrológiai tanulmány főczélja: a csapadék-elosztási és 
vizlevezetési viszonyok tanulmányozása és azon összefüggés fel
derítése, mely a leesett csapadék és annak viszonyai és a lefo
lyásra kerülő vízmennyiség és annak viszonyai közt létezik.

A csapadék-elosztás viszonyain kívül, mely számos tényező 
által befolyásoltatik, a vizlefolyási viszonyok tanulmányozásának 
egy főelv szolgál alapul, mely az összes következtetések lánczo- 
latán végig vonul és ez «a gyűjtő területek geológiai alkatának 
megkülönböztetése: viz-átbocsátó és viz-át nembocsátó területekre 
és evvel kapcsolatban a folyók osztályozása: lassú áradása, nyu
godt (nem torrens jjolyókra és gyors áradása, ( torrens) foly ókra.

Az ily osztályozás alapján a természetük tekintetében már 
külön választott folyók vízviszonyait, azoknak úgy kisviz, de 
főleg árvízkor miként való összmüködését jellegezni sokkal köny- 
nyebben és határozottabban lehet, mint bármely más alapon.

A vízlefolyás tekintetében Belgrand által követett főelvek:
1. A vizáthatlan gyűjtő területek számos vízfolyás által át 

vannak szelve, melyeknek azonban nem mindegyike tápláltatik 
forrás által.

A vizátbocsátó gyűjtő területeken az azt keresztül szelő víz
folyások száma kicsi, ezen folyások a völgyek fenekén vannak és 
vízgyűjtő forrásvidékkel bírnak.

2. A vizáthatlan területeken levő számos vízlefolyáson a 
hidaknál (és zárt szelvényekben) a vizszelvény árvízi területének 
nagyobbodása (debouché mouillé) igen nagy.

A vizátbocsátó területeken levő kevesebb számú vízfolyáson 
a rajtuk levő hidaknál (és zárt szelvényeken) a vizszelvény árvízi 
területének nagyobbodása igen kicsi, majdnem eltűnő.

3. A vizáthatlan gyűjtőterületekkel biró folyók árvizei heve
sek, nagyok, feláradásaik hirtelenek, de rövid tartamnak (torrens 
folyók). A vizátbocsátó területek folyóinak árvizei pedig lassú 
emelkedéssel járnak, de az árviz és annak leapadása sokáig tart 
(nyugodt természetű, nem torrens folyók).

4. A folyók völgyében a gyüjtő-területek kulturális mivelése, 
ott a hol a gyüjtő-területek vizhatlanok, nemcsak a folyó part -
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jaira, hanem annak felső hegyvidékeire is kiterjeszkedik; mig a 
vizátbocsátó gyiijtő-területeken a megmivelés csak a folyó alsó 
szakaszára, annak a sikságban elterülő és az árvíz által elborí
tani szokott részére terjed ki.

Az itt elősorolt elvek természetesen csak általánosak és azok 
annál szorosabban alkalmazhatók, minél homogénabbak az egyes 
folyóvölgyek.

A jelzett megkülönböztetés szerint van a Szajna és mellék
folyóinak egész medenczéjére a gyüjtő-területek osztályozása 
keresztülvive.

Egy táblázati összeállításban részletesen ki van mutatva, 
még pedig kezdve fenn a hegyeken, egész a torkolatig: az egyes 
mellékfolyások, folyók és folyószakaszok gyűjtő területének nagy
sága külön geológiai formácziók szerint, továbbá az egyes geológiai 
csoportok területi viszonya az illető mellékfolyó vagy folyószakasz 
egész gyűjtő-területéhez; az illető mellékfolyó vagy folyószakasz 
egész területe és annak viszonya az egész Szajna-medencze összes 
gyüjtő-területébez. Az egyes mellékfolyók vagy folyószakaszok
ról ki van mutatva ezen kívül a vizátbocsátó és vizáthatlan terüle
tek nagysága, utóbbiakban a hegyvidék és sikvidék elkülönítésével.

Ezen kimutatással kapcsolatban van a Szajna és mellék
folyói egész medenczéjének hidrológiai és geológiai kitűnő átné
zeti térképe, melyen minden folyó gyüjtő-területén a geológiai 
formácziók külön ki vannak tüntetve és azok vizátbocsátó vagy 
vizáthatlan talajok szerint meg vannak különböztetve.

Egy pillantást vetve a térképre és az említett kimutatásra, 
azonnal látni, hogy torrens és nem torrens folyók a Szajna víz
rendszerében miként vannak elosztva és az egyik vagy másik ter
mészetű folyónak hol és mily mérvű domináló befolyása lehet az 
árvizek lefolyásában.

E térkép különben egyike Belgrand leghecsesebb alkotá
sainak.

A kimutatásból látni, hogy a Szajna és mellékfolyóinak ösz- 
szes 78,650 D  kilométer kiterjedésű vízgyűjtő medenczéjének 
közel 3A-ed része vizátbocsátó, Vi-ed része vizáthatlan terület. 
Ezen negyedrésznek azonban csak fele képez erős lejtőjű, tehát 
oly gyűjtő területeket, melyek a torrens folyók heves árvizeinek 
előidézésében mérvadásul szerepelnek.

A területeknek vizáthatlan és vizátbocsátókra való felosztásá
nál, mint különben is hidrologiailag igen fontos adat, össze let
tek állítva: a különböző geológiai alkotással biró területeken azon 
terület nagysága, melyre átlag egy vízfolyás esik, továbbá a 
gyűjtő-terület egy □  kilométerére eső árvizszelvény terület nagy
sága. Ez utóbbi fogalom, mely Belgrand által mint «debouehé 
mouillé kilometrique» lett behozva, egyike azon számoknak, mely 
valamely folyónak jellegzésére kitűnő szolgálatot tehet. Ha vala
mely vízfolyás zárt szelvényben (hid, szorulat) az árvízi kereszt- 
szelvény területét ezen vízfolyás gyüjtő-területével elosztjuk, az 
igy nyert szám a «kilometrikus szelvénynövekedés».

Ezekre nézve a következő érdekes adatok nyerettek:
A vizátbocsátó területeken 35-0—234-0 □  kilométerre esik 

egy vízfolyás, mig a vízhatlan területeken 3'3—5-3 D kilomé
terre esik egy vízfolyás.

A kilometrikus szelvénynövekedés vizáthatlan gyüjtő-terü- 
leteknél és pedig kisebbeknél 0-1—0-35 □  méterig, nagyobbak
nál 0‘3— 1 -5-ig terjed.

A vizátbocsátó területeken a kisebbeknél O'OO—O'32-ig, a 
nagyobbaknál 0 ‘00—0'10-ig.

Az egyes folyók gyűjtő-területei a számszerinti kimutatáson 
kívül külön vannak írva, azok geológiai és lejtőségi viszonyai 
ismertetve és a folyók torrens vagy nem torrens természete a 
medenczék egyes részeiben a területek ezen viszonyaiból ma
gyarázva.

így a Yonne és mellékfolyói erősen torrens, a felső Szajna 
és mellékfolyói nyugodt, a Marne és mellékfolyói kevert jellegűek, 
a középső Szajna kevert jellegű, az Oise felül torrens, alul nyu- 
godtabb, az alsó Szajna nyugodt jellegű.

П. A CSAPADÉKVISZONYOK.

A csapadék viszonyok tanulmányozása és azok eredménye 
j a Szajna völgyében egyikét képezi a legkimeritőbb és tökélete- 
I sebbeknek.

Ennek oka főleg az észlelési anyag gazdagságában és a 
meteorologiai tudományok iránti azon nagy érdeklődésben rej
lik, mely Francziaországban már a múlt században is mutat
kozott.

A francziaországi csapadék-észlelési állomások már régen 
[ fennállanak számos meteorologiai, egyéb czélu tudományos tár

sulat és intézet által szervezve, a csapadékviszonyok tanulmá
nyozása is, már a hidrometriai szolgálat rendszeres szervezése 
előtt, számos francziaországi tudóst és mérnököt élénken foglal- 

I  koztatva, úgy a tudományos, mint gyakorlati tekintetben kiváló 
j eredményeket mutathat fel. — így Dausse, Fournie, Vignon, 

Lemoine és a hidrológiának többször említett alkotója, Bel
grand, számos értekezései és munkálatai a legérdekesebb és leg
fontosabb eredményeket szolgáltatták.

A francziaországi csapadékviszonyokra és főleg a Szajna 
völgyére évtizedek óta léteznek kimerítő adatok. Sőt a párisi 

I obszervatóriumon 1688. év óta vannak csapadékmérési észlelé
sek, a Szajnavölgy néhány főbb pontjáról pedig átlag (1880. évig 
számítva) 20—30 éves észlelési sorozat áll rendelkezésre, mely 
észlelési alapon számos éghajlati és hidrológiai tanulmány készült.

Természetes tehát, hogy ily körülmények közt a csapadék- 
viszonyok tanulmányozása és azok eredményének a hidrometriai 
szolgálatban való felhasználása gazdag és gyakorlatilag fontos 
eredményeket szolgáltatott, és ezen eredményeket a nevezett tudo
mányos értekezésekből a gyakorlat könnyen átvehette és fel
használhatta.

Az eredményeknek különösen a hidrológia czéljaira való 
felhasználását Belgrand és Dausse kezdették meg müveikben, és 
a későbbi eredményeket már a rendszeresített hidrometriai szol
gálat értékesítette.

Az észlelési eredmények mikénti felhasználása és feldolgo- 
I zásának főbb pontjai a következőkben közöltetnek.

Az eredmények felhasználása.
A régibb időkből (1861 előtt) származó csapadékmérő észle

lések felhasználásánál főtekintettel kellett lenni arra, hogy azok 
az újabb észlelésekkel egyértékü és ezekkel összehasonlíthatók 
legyenek. Régibb észlelések különféle szerkezetű és elhelyezésű 
eszközökkel történvén, azok eredményei a jelenlegiekkel csak 
bizonyos redukcziók után hasonlíthatók össze.
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így nevezetesen a régi esőinérők nagyrésze magas épülete
ken, azok tetején voltak elhelyezve, azok felfogó területe sok
kal nagyobb volt stb. A tett tanulmányokból meggyőződvén, 
hogy a nagy magasságban elhelyezett esőmérő kisebb értékeket 
ad, mint a földszinéhez közel lévő, és más egyéb körülmények 
által arra lettek indíttatva, hogy ily régibb és még fennálló csa
padékmérő állomásokon a régi csapadékmérő mellett egy jelen
leg szokásos csapadékmérő állittassék fel, és a kettőnek éveken 
keresztül tett észleléséből levont viszony szolgáltassa a régibb 
észlelések redukcziójának mértékét.

Osszeállittattak az egyes gyűjtő területek szerint csoporto 
sítva, az észlelési állomások évi csapadékmennyiségei külön az 
1861 — 1880-ig terjedő észlelési szakaszra és ezen szakaszból vett 
évi közép, és külön az 1861. év előtti adatokra, továbbá az 
összes rendelkezésre álló adatokból számított évi közép-csa
padék.

A régi adatok sorozatából csak a megbízhatóbbak válasz
tattak.

Az egyes hosszabb évsorozatokból (1831—1860,1861 — 1880) 
számított évi közepek az illető évcsoport csapadékviszonyaira 
jellegző számokat szolgáltattak.

A részletesebb következtetések alapjául azonban mindenütt 
a rendezés utáni 1861. év óta gyűjtött és teljesen megbízható 
adatok szolgáltak.

Tekintve azt, hogy az egész Szajna völgyében 201 észlelési 
állomásról vannak ezen évi csapadéktáblázatban az adatok kö
zölve, az igen kimerítőnek mondható. — Éhez járul még, hogy 
számos helyen két csapadékmérő (az összehasonlítás és reduk- 
czió tekintetéből) észleltetik, sőt egyedül magának Párisnak kü
lönféle pontjain 11 helyen tétetnek észleletek.

ügy az egyes gyűjtőterületi csoportokra, mint az egész 
Szajnavölgy gyűjtőterületére az évi középcsapadéknak kiszámí
tása igen okszerűen nem az egyes csoportoknak megfelelő közép- j 
csapadék számtani közepéből, hanem azok mértani közepéből 
történik és pedig akképen, hogy egy-egy évi csapadék, az egész 
gyűjtőterület egyes csoportjai, mellékfolyók és medenczék sze
rint külön ki van mutatva a medenczék területével együtt. Az 
egész völgyre vonatkozó középkiszámitásnál az egyes csoportok 
évi csapadékának azon része vétetik számításba, a hányadrészét 
az illető gyűjtőterület az egész Szajnavölgy gyűjtőterületének 
képezi, ezen hányadrészek összeadva adják az évi geometriai kö
zepet, melyben az egyes csoportokra vonatkozó évi csapadékok 
gyűjtő területeik nyomatékában szerepelnek.

Hasonló módon vannak a közepek nemcsak egyes évekre, 
hanem évsorozatokra is megállapítva.

Ily módon az egész Szajna völgyére 20 évi sorozatból 683 
mm. évi csapadékközép állapíttatott meg, mely az összehasonlí
tások alapjául szolgál.

Az egész Szajnavölgy mértani csapadékközepének előbb 
említett megállapítási módja nemcsak hosszabb évsorozatra, ha
nem kisebb jellegző évcsoportokra és azonkívül bizonyos évsoro
zatokból vett (és később említendő) évszaki közepekre is meg
történt.

Az egyes állomások vagy gyűjtőterületi csoportok jellegzé
sére igen elmésen az illető állomás vagy állomások csapadékmé
rési koefficziensének értéke szolgál, értvén ez alatt azon viszony

számot, mely az egész Szajnavölgy fent említett általános évi 
I csapadék közepe és az illető állomás évi csapadékmennyisége 

közti osztás által származik.
Az összes észleletek általános eredményeképen azon kü

lönben is általán elfogadott törvény lett levonva, hogy a csapa
dék mennyisége a tenger fölötti magassággal egyenes, a tengertöli 
távollal pedig fordított arányban áll (Belgrand-Dausse-féle 
törvény).

Ezen általános törvényből folyólag, mint különösen fonto
sak, a magas fekvésű hegyterületek csapadékviszonyai, különös 
tanulmány tárgyát képezték. — Különösen az igen magas hegy
csúcsok körül elterülő és ennélfogva rendkívüli csapadékmeny- 
nyiséggel biró, és ezek közül főleg a vizáthatlan területeken 
minden egyes észlelő állomás adatai és abból tehető következte
tések külön tanulmányt tettek szükségessé, mert ezen állomások 
adatai, a heves és gyors áradásokra nagy fontosságúak.

Ezen állomások csapadékmérési koefficziense 2'56-ig emel
kedik.

A csapadékviszonyok tanulmányozásának ezen fontos része 
annál is könnyebb és kimerítőbb, mivel épen ezen helyeken a 
a gyűjtő terület hegyvidékeinek legmagasabb részein számos 
csapadékészlelő állomás, sőt külön obszervatórium is van be
rendezve.

A vízrajzi szempontból és főleg vizlevezetés és öntözés 
szempontjából igen fontos minimális évi csapadékmennyiséggel 
biró övék külön szempont alá esvén, külön tanulmányoztattak. 
Ezek koefficziensei egészen 0'74-ig sülyednek. — Hasonlóan 
külön szempont alá esnek a fentjelzett általános törvény folytán 
a tengerhez közel levő és igy nagy évi csapadékkal biró állomá
sok, melyeken a csapadékmérési koefficziensek 1'43-ig ter
jednek.

Az általános (Belgrand-Dausse-féle) fent jelzett csapadék
elosztási törvényen kívül természetesen bizonyos egyéb topo- 
grafikus viszonyok nagyban befolyásolják a csapadékeloszlás ala
kulását egyes vidékeken, főleg az illető vidék fekvése, a nagy 
páratartalommal biró szelek irányához képest, e tekintetben 
nemcsak az erős szeleknek akadályt képező magas hegycsú
csokra, hanem az azok közt elterülő völgyekre is tekintettel 
kellett lenni. — Ezen és még más helyrajzi okok befolyása a 
csapadék mennyiségére külön ki van mutatva, de következte
tések csak a hosszú észlelési évsorozatok eredményeiből vannak 
vonva.

A csapadékeloszlás viszonyai.

A csapadéknak időbeni eloszlására nézve az eredmények 
alapján Dausse szerint főleg a meleg évszak (május—október) 
és hideg évszak (november—április) szerinti megkülömböztetés 
bir fontossággal.

E szempontból tanulmányozva kitűnt, hogy:
A magasabb fekvésű és nagy évi csapadékkal biró vidéke

ken a téli szak összes csapadéka nagyobb mint a nyárié.
Azon állomásokon, melyek évi csapadéka az egész me- 

dencze középcsapadékát kevéssel meghaladják, vagy avval közel 
egyenlők, ott a nyári évad csapadékösszege kevéssel nagyobb 
mint a télié.

Végre a kisebb évi csapadékkal biró állomásokon (főleg a
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síkságon) a nyári évad csapadékösszege határozottan nagyobb 1 
(átlag felével) mint a télié.

A csapadékok fentjelzett nyári és téli évszak szerinti elosz
lásának tanulmányozására a Szajna völgyében egyátalán nagy 
súly lett fektetve, azért is, mivel a nyári és téli áradások, nem
különben a kis vizeknek ezen csapadék adatokkal való összeha
sonlítása fontos következtetéseket szolgáltatott.

A gyüjtö-területnek főleg magas hegyvidékére, mely nagy 
csapadékmennyiségeivel a vízviszonyokban predominál két külön 
kimutatás van közölve, még pedig minden évről külön az illető 
állomás csapadékmennyisége és annak viszonya a legnagyobb
hoz, továbbá minden állomásra külön bizonyos évek számából 
vett óvszaki közép és annak viszonya a legnagyobbhoz. — Egy 
ily kimutatás van a nyári és egy a téli évszakra szerkesztve.

Л száraz és nedves időszakok.

ügy a tisztán éghajlattani viszonyok, mint főleg a folyók 
vizállási adataival kapcsolatban, vízrajzi szempontból igen fon
tos annak szoros megállapítása, hogy egy folyamvölgyben, az 
ottani viszonyokra való tekintettel az egyes évszakok, évek, vagy 
évsorozatok mikor nevezendők szárazoknak és mikor nedvesek
nek. — A Szajna völgyében, tekintve a csapadékadatok gazdag 
anyagát, ezen megállapítás igen pontosan volt eszközölhető.

Alapul véve az egész Szajnavölgyre megállapított évi 683 
mm. csapadékközepet, az egyes évek adatainak evvel való össze
hasonlítása szolgáltatott azok száraz, vagy nedves voltára ada
tokat.

Az egyes évek csapadékai, még pedig nemcsak az egész 
völgy illető évi középcsapadéka, hanem az egyes jellegző állomá
sok csapadék-adatai összehasonlittattak az említett általános 
középpel és ebből azon következtetés lett vonva, hogy általában 
száraz vagy nedves évnek az nevezhető, melynek csapadékmé
rési koefficziense az egységtől 0'3-el, vagy ennél többel (-j- vagy — 
értelemben) eltér.

Azon évek, melyek csapadékmérő koefficziensében a kü
lönbség a 0‘3-at el nem éri, még nem nevezhetők feltünöleg 
száraz vagy nedveseknek és azok csapadékviszonyai elég nor
málisaknak mondhatók.

Ezen alapon az egyes évek területi csoportok és jellegző 
állomások szerint osztályozva, minden egyes, csapadékviszo
nyaira nézve feltűnőbb év ki van mutatva és evvel mintegy 
útmutatás van adva arra nézve, hogy mely évek azok, melyek
nek mint feltűnőknek vizállásviszonyai a csapadékviszonyokkal 
kapcsolatban tanulmányozandók.

A száraz és nedves évek jellegzésére azonban az egész évi 
csapadékmennyiségek, mivel a naptári év meteorologiai tekin
tetben önkényes beosztás, nem oly jellegzök, mint az évszaki 
csapadékmennyiségek, és főleg a folyók vízviszonyaira nézve az 
évszakok szerinti szétválasztás annál fontosabb, mivel a csapa
dékmennyiségeknek a folyóvíz tömegére való befolyása lényege
sen függ attól, hogy e csapadék meleg (május—október) vagy 
hideg évszak (november—április) alatt esett le.

Hogy az évszaki értékekre egy összehasonlítási alap nye- 
ressék, úgy mint fentebb az egész évi középre, úgy itt is egy 
bizonyos évsorozatból külön a hideg, külön a meleg évszakra a

Szajna egész medenczéje számára a mértani közép ki lett szá
mítva (a nyári 399 mm., a téli 328 mm.).

Ezen középpel hasonlittattak össze azután az egyes évek 
évszakainak csapadékmennyisége és az ebből nyert csapadék- 
mérési-koefficziens szolgált az illető év vagy évsorozat évszakának 
jellegzésére.

Az évszakok csapadékviszonyainak tanulmányozására hidro
lógiai rendkívüli fontosságuknál fogva, úgy Belgrand, mint 
később a czentrálizált hidrometriai szolgálat különös súlyt fekte
tett és ezek számításaiban egész az 1690-ik évből származó csa
padék adatokra ment vissza, különösen kiemelvén az igen száraz 
és nedves évszakokkal biró éveket és évsorozatokat.

így a feltünöleg száraz évszakok csapadékmérési koefficzi
ense a nyárinál 0‘35-re, a télinél O'49-re sülyed. Egyes feltü
nöleg nedves években a nyári évszak koefficziense 1 '52, a télié 
2‘06-ra emelkedett.

Az átlagos évszaki közepet alapul véve azon évek soroztat- 
nak a feltünöleg száraz vágy nedves évek sorába, melyek ezen 
középből 20%-al térnek el.

Hosszú észlelési sorozat állván rendelkezésre, ezekből köze
lítőleg megállapittatott, hogy hány évi turnusra esik egy száraz, 
illetőleg nedves év, és azok átlag mily közvetlen vagy megszakí
tott egymásutánban követik egymást?

A csapadék-adatok más fontos csoportosításában az évi 
csapadékmennyiségek (évenként kitüntetve) a geologiailag össze
tartozó területekre vannak összeállítva, a mi az árvízi jelenségek 
és árvizjelzésre fontos.

Továbbá az egyes havi csapadékmennyiségek bizonyos ész
lelési évsorozatból egyes jellegzőbb állomásokra vannak ki
mutatva.

Záporesök és nagy intenzitása hosszabb tartamú csapa
dékok.

Számos kérdés megoldásánál szükség van nemcsak a havi 
és napi csapadékokra, hanem a nagyobb intenzitású záporesők 
csapadékmennyiségére. — Ily kérdések, a torrens jellegű felső 
vizek árvizjelzésén kívül, például: a hegyvidékhez közel főleg a 
vizáthatlan gyűjtő területtel biró vízfolyásokon a hidnyilások mé
reteinek megállapítása, a városi csatornázásoknál a csatornamé
retek megállapítása, a vész-kiömlők szerkesztése stb.

De ezenkívül fontosak még a csapadékmennyiségek, a bizo
nyos folytonossággal nehány napig tartó, nagy intenzitású, vagy 
sokáig tartó országos esőknél, főleg a folyók felső szakaszain az 
árvizjelzésnél. Minélfogva szükséges volt ezeknek a rendes havi 
kimutatásoktól való elválasztása, és mint a hidrológiai jelensé
gekhez tartozó fontos tényezőknek külön összeállítása.

E czélból a feltűnőbb záporok és hosszabb tartamú intenzív 
esőzések adatai az egyes jellegzőbb állomásokra ki vannak m u
tatva és azok jelentősége az évi középcsapadékhoz való viszony
szám által kiemelve, ezen szám a Szajna völgyére átlag (H)7 és 
O'IO közt változik.

Főleg a felső hegyvidéki állomások erős intenzitású csapa
dékai, melyek hirtelen áradásokat szoktak okozni, vannak külön 
felemlítve.
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A hó magassága.

A hó alakjában leesett csapadékra, tekintettel annak az ár- 
vizjelzésnél számot tevő nagy fontosságára, annál is inkább kü
lönös tekintettel kell lenni, mivel a hó, illetőleg a belőle eredő 
vízmennyiség, észlelése nehéz. A rendes csapadékmérőben fel
fogott hó és annak megolvasztása által helyes adatot ritkán nyer
hetünk, főleg a szélnek a felfogó edényre való hatása és a meg
olvasztásnál történő elpárolgás miatt. Azért az az aránylag leg
helyesebb eljárás választatik, hogy egy szabadon álló, a vidék 
közepes hó magasságával biró helyen egy bizonyos D  területről 
vett hómennyiség megolvasztása által nyert vízmennyiség álla- 
pittatik meg.

A hónak különböző sűrűsége okozza azt, hogy még a hómé
rések adataiból sem számítható ki az annak elolvadásából eredő 
vízmennyiség. De azon megközelítő adatokra, mint a melyek ki
számítására a hóvastagság észlelésének eredménvei szolgálnak, 
ezen bizonytalan íszlelés elegendő.

Azért is a hóvastagság észlelése a csapadékmérési állomá
sokon gondosan eszközöltetik.

A hóvastagságok az ezekkel korrespondeáló vízmennyisé
gekre, valamint az olvadás mikénti bekövetkezésére, minden fel
tűnőbb tél-jelenségre külön vannak kimutatva és magyarázva és 
igy az analog esetekből a hóolvadás viszonyaira általánosabb 
következtetések vonhatók.

Hőmérsékleti viszonyok.
A csapadékviszonyokkal közel kapcsolatban álló hőmérsék

leti viszonyokra nézve, melyek télen a hóolvadás és a talaj álla
potára, nyáron az elpárolgási és a talaj beszivódási viszonyokra 
fontosak, táblázatilag vannak az egyes évek és hónapok minimá
lis hőmérséklete és azok közepe kitüntetve.

III . A FO L Y Ó V IZE K  TAN ULM Á NY O ZÁSA .

A folyók összviszonyainak, természetének tanulmányozása, 
a mi legjellegzőbben a «Regime» kifejezéssel szokott jelöl
tetni, úgyszólván legfontosabb feladatát képezte a franczia víz
rajzi szolgálatnak.

Az egyes folyók életében, valamint a folyók összmüködésé- 
ben közreható tényezők mindegyikének külön ismerete és azok
nak miképen való egymásra hatása képezi a folyók Regime-jének 
tanúim ányozását.

Belgrand munkája a Szajnáról e tekintetben kétségkívül a 
létező hidrológiai tanulmányok között a legkiválóbb; az abban 
foglalt és később megbővitett anyag a hidrometriai szolgálatnak 
már egy kiváló kész tanulmányt szolgáltatott, melynek eredmé
nyeit csak tovább kellett fejleszteni.

Mint a következő szakaszokból kitűnik, a folyók «Regime»- 
jének tanulmányozása Francziaországban és különösen a Szajná
nál egy egész speczifikus módja a tanulmányozásnak, mely úgy
szólván tisztán hidrológiai, miután kizárólag a vízviszonyokkal 
foglalkozik. A mederváltozási-viszonyok tanulmányozása, mely 
rendesen az előbbiekkel együtt jár, itt egészen háttérbe szorul és 
eddig nem képezte a hidrometriai szolgálat teendőit.

A folyóvizek tanulmányozásának, a következőkben röviden
Évkönyv.

és kivonatilag ismertetett módja, csak általános vonásokban adja 
azt az utat, melyen a Szajnára vonatkozó tanulmányok haladtak

a) A folyók  «Bég ime»-jének tanulmányozása.
Mint említve volt, ezen tanulmányozás egyrészt a vonatkozó 

vízrajzi adatok beszerzése és rendszeres összeállítása, másrészt 
az ezekből vonható általános következtetésekkel foglalkozik.

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy az összes következtetések 
alapjául azon már említett osztályozás szolgál, mely az egyes 
fogyókat, természetűn és főleg gyüjtő-területük geológiai alkotása 
szerint, torrens és nyugodt jellegű íolyókra osztja.

Ezen igy osztályozott folyóknál azután külön-külön meg- 
vizsgáltatik, hogy azok főleg az árvizek keletkezésénél mily sze
repet visznek.

így a Szajnának Montereau és Páris közti szakaszára kide- 
rittetett, hogy a torrens folyók csoportja (Yonne, Loing, felső 
Marne) az, mely a feláradásokat és az ebből keletkezett magas 
vizszint okozza, a nyugodt jellegű, nem torrens folyók (felső 
Szajna, alsó Marne) nagyvizei pedig az áradást sokáig táplálják 
és az elért magasságban fentartják.

Természetes, hogy ezen összmüködés csak egyszeri feláradás 
esetében vehető észre tisztán és különíthető el, De a Szajna víz
rendszerében, mint minden összetettebb vízrendszerben, a na
gyobb árvizek nem egy egyetlen feláradásból eredő árhullám le
vonulásából, hanem a különféle mellékfolyók többszöri feláradá
sából adódnak össze. Ilyenkor azután gyakran történik, hogy a 
nyugodt folyónak egy lassú árhullámjával találkozik a torrens 
folyónak egy hirtelen és nagy magassággal levonuló árhullámja 
a mely ilyenkor a legveszedelmesebb árvizeket szokta okozni. Az 
egy vagy több árhullámnak összetalálkozásánál előálló összetet
tebb tünemények szétválasztása azonban igen nehéz és sok tanul
mányt igényel annál is inkább, mivel a Szajnavölgy folyóinak 
nagy részére a fentjelzett osztályozást szorosan keresztülvinni 
alig lehet. Ezen folyók térmészetükre és gyüjtő-területük geoló
giai és lejtőségi viszonyaira nézve kevertek és nem tisztán torrens 
vagy nyugodt jellegűek. Hogy e tekintetben a tanulmányozás, 
különválasztás utján könnyítessék, az ily kevert jellegű folyó- 
medenczék kisebb, lehetőleg egyöntetű részekre osztatnak, me
lyeknek szerepe az összmüködésben, azután külön-külön sokkal 
könnyebben jellegezhető.

b) A folyók törzskönyve.
Az egész Szajna vízrendszerében összeható folyóvizek leg

fontosabb adatainak átnézetes kimutatására összeállittatott egy, 
legjobban a folyók törzskönyvének nevével illethető táblázat, 
mely a következő szerkezettel b ir :

Mindenekelőtt a folyók felülről lefelé haladva vannak szaka
szonként és főbb mérczeállomások szerint felsorolva, minden 
folyónak egy rendszáma van, mely annak fontosságát és tekin
télyes voltát jelzi. A Szajna maga mint fő folyó 0 rendszámmal, 
annak elsőrendű mellékfolyói 1 , 2 . . .  stb. folytatólagos rend
számokkal ellátvák, melyek a csekélyebb folyónál 3-ig emel
kednek.

Tartalmazza továbbá minden folyószakaszon a főbb fontosságú 
vizmérczék neveit, a mércze 0 pontok tengerfölötti magasságait, 
és azon átlag vízállást, melynél az illető szakaszon a folyó kilép

9
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medréből. Az eddig volt legfontosabb kisvizek keltét és magas- 
ságát, a legfontosabb árvizek keltét és magasságát. A legkisebb 
és legnagyobb viz közti magasságot továbbá a a legfontosabb kis
vizek és nagy vizeknél a lefolyó viztöm egeket az illető szakaszon, 
végül a jegyzetrovatban, a felsorolt adatokra vonatkozó egyes 
fontosabb megjegyzéseket.

A mi főleg a kis és nagyvizek tömegeit illeti, bár erre igen 
gazdag adatanyag áll rendelkezésre, a hidrometriai szolgálat ezen 
adatokat rendkivüli fontosságuknál fogva, a mennyire csak lehet 
bőviteni és újabb mérések eredményeivel gazdagítani törekszik. 
Czélja ezen tökéletesbitésnek az, hogy minden főbb mérczére a 
legkisebb víztől a legnagyobb vízig a tömeggörbe szerkesztésére 
vagy egyenletének megalkotására elegendő adat legyen és pedig 
tekintettel arra, hogy ugyanazon vízállásoknál áradó vagy apadó 
víznél mennyi a lefolyó tömeg?

A víztömegek méréseire vonatkozó adatok legnagyobbrészt 
a folyammérnöki (navigation) hivatalok és szakaszmérnökök által 
eszközölt mérésekből vagy számításokból vétettek. Mivel maga a 
hidrometriai szolgálat eddig vizsebesség mérésekkel nem foglal
kozott.

Ezen mérések közül a kisvizek tömegére elegendő pontos 
adatok léteznek, de a nagyvizek tömegére vonatkozó adatok hé
zagosak és sok helyen csak közelitő adatok állnak rendelkezésre, 
melyek csak közelitő módon történt méréseknek, vagy számítá
soknak eredményeit képezik. Ezek mint ideiglenes jellegű adatok 
tekintetnek.

A mérések helyeire lehetőleg zárt szelvények és rendes folyó
szakaszok választattak.

A fentemlitett táblázat egyik rovata adja a legnagyobb és 
legkisebb vízállások közti magassági különbséget, mint a mely 
szám a folyó feláradására és jellegére nézve igen fontos. Hason 
értelmű és fontosságú a folyó természetére azon viszony, mely a 
legkisebb víznél és a legnagyobb víznél lefolyó másodperczen- 
kinti víztömeg közt van. Erre nézve azon folyók, melyeken a 
víztömegekre nézve elegendő adat áll rendelkezésre, igen érdekes 
eredményeket szolgáltattak és ezek szerint a torrens és nem tor
rens folyók egy újabb osztályozási alapja képeztetett.

így a teljesen vizáthatlan gyüjtő-területtel biró, tehát telje
sen torrens jellegű folyókon a legnagyobb és legkisebb víztömeg 
közti viszonyszám 4000-en fölül van.

A főleg vizáthatlan, de közben félig vízáteresztő talajú 
gyüjtő-területtel biró és még félig torrens (rapide) jellegű folyók- 
nál a viszony szám 4000 és 100 közt van.

A nagyobb folyók, melyek nagyrészt a kevert jellegüekhez 
tartoznak, a viszonyszám 100 és 300 közt van.

Azon folyók, melyeknél a viszonyszám 30-on alul van, nyu
godt természetűek (tranguille).

A folyók törzskönyvének pótlékául össze van állítva egy ter
jedelmes táblázatban minden egyes folyóra és annak minden 
mérczéjére külön: az illető mércze 0 pontjának magassága, az 
ártér elárasztását okozó viz, valamint a már árvíznek mondható 
viz magassága. Ezen kívül valamennyi nevezetes nagy- és kisviz, 
a legnagyobb és legkisebbnek feltüntetésével. Ezekhez, jegyzet
képen, az egyes árvizek által előidézett elárasztás mérve is, vala
mint bizonyos helyek és helységek mikor és mily mérvben való 
veszélyeztetése, tájékozás czéljából ki van tüntetve.

c) A kisvizek és források víztömegei.

Tekintettel a Szajnavölgyben a vízhasznosítás, továbbá a 
hajózási csatornákon és csatornázott folyókon a viztáplálás nagy 
fontosságát, a kisvizek és források vízmennyiségeinek észlelése 
különös gonddal eszközöltetik. De ezeken kívül a forrásvizmeny- 
nyiségek és a kisvizek tömegei, kapcsolatban a vízállásokkal, 
még általános hidrológiai tekintetben is a folyó «regime»-jéré és 
ezen «regime»-ben előforduló változásokra nézve nagy fontos
sággal bírnak.

A források víztartalmára évek sora óta vannak a Szajna völ
gyében kimerítő észleletek, melyek azoknak vizbőségére és egyéb 
viszonyaira vonatkoznak. Táblázati kimutatásban vannak közölve 
az egyes feltünőleg száraz, valamint a nedves évek és évszakok
ban a források táplálékai, és a fontosabb forrásoknak havonkint 
változó viztápláléka.

Az eredményekből azután tanulságos következtetések vonat
nak, melyek főleg a vizáthatlan talajnemek szerepére vonat
koznak.

A tanulmányok ezen fejezetével, mivel azok specziális érde- 
küek, ezen ismertetésben bővebben nem foglalkozhatván, csak 
annyit lehet megjegyezni, hogy a hidrometriai szolgálat e tekin
tetben is a legbővebb és legkimeritőbb adatokat szolgáltatja, 
mely a vízhasznosítás számtalan kérdésére a lehető legkimeritőbb 
adatokat nyújtja.

IV. A SZAJNA REGIME-JE PARISNÁL.

A Szajna általános viszonyainak tanulmányozásán kívül, 
különösen a Páris melletti folyamszakasz az, a melynek vízviszo
nyai még külön a lehető legrészletesebb tanálmányozás tárgyává 
tétettek.

Ezt tenni annál is indokoltabb volt, mivel vizállási, csapadék
mérési és általában számos vízrajzi adatok e szakaszról a tizen
hetedik század óta vannak, 173í2-dik év óta pedig egész részletes 
vizállás-adatok állnak rendelkezésre.

Természetes, hogy az adatok ezen gazdag tárházában azon 
törvény és természeti tényezők azon összmiiködése, melyet főleg 
a folyóknál csak igen hosszú tartamú észlelésekből lehet kiderí
teni, kellő határozottsággal volt megállapítható.

Ezen okból a hidrometriai szolgálat tanulmányainak ezen 
részével, általános érdeküknél fogva, e helyen bővebben foglal
kozunk.

a) A Szajna árvizeinek jellege Parisnál.

Valamely folyószakasz árvizeinek tanulmányozásánál szük
séges mindenekelőtt az árvizek általános jellegét és alakját vizs
gálat alá venni. A feláradás mérve és gyorsasága, az árhullámok 
lehaladása úgy az anyafolyón, mint a mellékfolyókon külön- 
külön, a közreható tényezők száma és változékonyságánál fogva, 
már is beható vizsgálatot igényelnek, de ennél sokkal összetettebb 
ezen viszonyok tanulmányozása a folyó alsó szakaszán számos 
mellékfolyónak betorkolása alatt.

Itt úgy az anyafolyó, mint a mellékfolyók, már magukban 
véve sem egyszerű, árvízi tüneményeinek összehatását, mely e 
szakaszon az árvizet eredményezi, kell kideríteni, hogy az árvizek
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jellegének kiismerése által számos árvizjelzési és folyamszabá
lyozási szempontból fontos elvek meg legyenek állapithatók.

De bármennyire összetetteknek és jelenségeikre nézve külön
bözőknek is látszanak valamely folyószakasz árviszonyai, mégis 
szorgos tanulmányozás és szétválasztás után egyes jellegzőbb 
árvíz-tipusokat lehet felismerni, melyek szerint az összes árvízi 
jelenségek szétválaszthatok és mely árviz-tipusok tanulmányo
zása a vizsgálatok folyamát igen megkönnyíti.

Ezen jellegző árviztipusokban tükröződnek vissza a gyűjtő
terület hidrológiai összviszonyai.

így a Szajna áradásai Párisnál két kiváló típus szerint 
választhatók szét; és a pedig a szerint, a mint az árvíz előidézé
sében a vizáthatlan területek torrens folyói vagy a vizátbocsátó 
területek nem torrens folyói dominálnak:

1. Minden heves és abnormális meteorologiai jelenség, úgy 
mint egy hosszabb csapadékdus időszak után beálló heves eső
zés vagy hirtelen olvadás, egy oly áradást okoz, melyben a tor
rens jellegű folyók szerepe uralkodó; az ilynemű áradás Párisban 
hirtelen emelkedést okoz, de az árvíz magassága ilyenkor csak 
igen rikán múlja felül a rendes magas vizek nívóját Párisban, 
még akkor sem, ha fent az mellékfolyókon az árvíz magassága 
igen nagy lett volna. Egy ily árvíz tartama Párisban 4—5 nap.

Ezen szabály alul kivételek csak ritkán fordulnak elő és 
ezért 1732 óta csak hat esetben volt (közben jégtorlódás folytán 
is) ily áradások esetében is négy méternél magasabb viz.

A hosszabb tartamú akár folytonos, akár közben megszakí
tással jelentkező esőzések, még ha azok intenzitása nem is nagy* 
kettős módon hatnak közre az árvíz előidézésében. Ezek a nem 
torrens folyók lassú, de tartós és folytonosan táplált feláradások
kal, tehát tartós magasabb viznivót okoznak, de másrészt a tor
rens folyók egyes gyorsan lehaladó árhullámjainak képződésére 
adnak alkalmat, melyek azután a már is magas tartós nagy viz- 
szint még inkább felemelik. Egy ily tartós és nem torrens áradás 
összetalálkozása egy torrens árhullámmal adja a rendkívüli árv- 
zeket és ezen torrens árhullám lehal adása szokta az árvíz maxi
mumát előidézni.

A fenti két típus szerint tehát az árvizek egyszerűek és össze
tettek és utóbbiakban torrens vagy nem torrensek.

Ezen általános felosztás szerint az egyes árvizek csoportosít
hatók.

így nevezetesen az évszakok szerinti felosztás szempontjából.
A nyári árvizeknél a talaj erős beszivódása és az elpárolgás 

következtében a vizátbocsátó területek inkább a források táplálá
sára, de nem az árvizek előidézésére hatnak közre és itt a viz
áthatlan területek torrens folyói azok, melyek az árvizek előidé
zésében szerepelnek. Ilyenkor két vagy több torrens árhullámnak 
(mint a felső Szajna és a Yonne) egymássali összetalálkozása | 
ritkább és ezek rendesen egymás után folynak le. Ezen viszo
nyok némileg megváltoznak, ha abnormális csapadék-viszonyok 
folytán az altalaj vizzeli telítése bekövetkezik, a mikor azután a 
vizátbocsátó területek is közreműködnek.

A téli évszak árvizeinél, a mikor ugyanis hosszabb tartamú 
csapadék-düs időszak után, a talaj vízzel telítve lévén, a vizátbo
csátó területekre esett csapadéknak is egy igen jelentékeny része 
kerül bár lassúbb lefolyásra, ezen területek is bírnak az árvizek 
előidézésében jelentékeny szereppel és mint fentebb említve volt,

a magas vizszin tartósságának előidézésére szolgálnak. Ily árvi
zeknél tehát inkább az esőzés tartóssága, mint intenzitása azon 
mérvadó körülmény, mely az árvíz keletkezésében közreműködik. 
Bizonyítják ezt a régibb idő óta rendelkezésre álló adatok is, 
midőn feltűnő és rendkívülinek nevezhető csapadék beállása 
nélkül tisztán annak tartós volta szolgált a rendkívüli árvizek elő
idézésére.

Általában összefoglalva az eredményeket, azon végkövetkez
tetés lett vonva, hogy:

Egyetlen egy, bár rendkívüli, meteorologiai jelenség nem 
idéz elő 4'50—4'70 méternél nagyobb és 4—5 napnál tovább 
tartó feláradást. A rendkívüli árvizek pedig többszörös felára
dásokból adódnak össze, melyek bár nem is rendkívüli ma
gasságú, de tartamukra nézve nagy csapadékok által okoz- 
tatnak.

Az árvizek típusainak mintájaképen közölve vannak a 
tizennyolczadik század eleje óta volt legnevezetesebb árvizek viz- 
állási grafikonjai, hol a vízállások már normális vízre vannak 
redukálva.

Ezen rajzok az árhullámnak mikénti alakulására igen tanul
ságosak.

b) Л Szajna ái vizeinek magassága Párisnál.

Az árvizviszonyok mikénti alakulásának tanulmányozására, 
a Szajnának párisi vizmérczéjéről 1649. év óta rendelkezésre álló 
vizállási adatok igen gazdag anyagot szolgáltattak.

Mindenek előtt az összes vízállások, történeti adatok nyo
mán, a «Tournelle hid» mérczéjének normális kisvizére lettek 
vonatkoztatva.

Egy táblázatban összeállitattak az eddig volt legnevezetesebb 
árvizek 1649 óta a Párisban észlelt vízállások nyomán — ilyen 
árvíz volt 1883-ig: a XVII. századból 7, a XVIII. századból 23, 
a XIX. századból 33, összesen 63 árvíz.

Ezen táblázatban külön a téli, külön a nyári évszak árvizei 
és ezek is még 3—3 havi alcsoportok szerint állíttattak össze, 
még pedig:

november—január I 
„ , , , ... I téli csoportokban,február—április J
május—julius ........ I

, ,,, í nyári csoportokban, 
augusztus—október |

Úgy a nyári, mint a téli évszakok árvizei azonkívül két fő
osztály szerint rendeztettek, nevezetesen rendes magasságú árvi
zek (5—6 méterig) és rendkívüli magas árvizek 6 méteren felül. 
Ezen árvízi táblázatból látni, hogy az egyes évszakokban mily 
magasságú árvizek szoktak rendesen, milyenek ritkán és kivéte
lesen fellépni.

így Párisban a téli évszakokban az 5—6 méter közti ma
gasvizek a rendesen fellépő árvizek, — a 6 méteren felüliek 
rendkívüliek és a 7 méteren felüliek kivételesek.

A nyári évszakokban 3’5 méter a rendes, 4'5 méter a rend
kívüli, ezenfelül pedig a kivételes árviz.

A mi az egyes évszakokban az árvizek gyakoriságát illeti, az 
a hosszú évsorozatból (1733— 1882) igen szépen látható. — így 
150 év alatt a téli évszakban 31 rendes és 12 rendkívüli árviz 
volt, melyeknek az egyes hónapok szerinti fellépése külön van 
kimutatva.

9*
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A nyári évszakban fellépett nagy árvizek száma ezen idő 
alatt 7.

A mi az árvizek egymásutánját illeti, erre nézve a 150 évről 
összeállított. grafikon ad érdekes képet, melyen minden évnek 
legnagyobb vízállása fel van rakva és melyen a feltűnő árvizek 
mily évi csoportokban való fellépése kitűnik.

Ugyanezen grafikonnal kapcsolatban van az évi legkisebb 
vízállások grafikonja 150 évről kitüntetve, mely az árvíz grafikon
nal együtt az illető év vízviszonyait j ellegzi.

Hozzájárul ehhez még a külön nyári és téli évszaki vizállási 
közepek grafikonja, melyek együttvéve az általános vízviszonyo
kat élénk összhangzatban tüntetik fel és számos általános hidroló
giai kérdéshez adnak becses következtetési alapot.

Az árvizek magasságának összehasonlításánál figyelembe 
vétettek úgy az egyes müépitmények által (hidak, zsilipek, duz
zasztó gátak) előidézett vizszinváltozások, valamint minden a 
meder «Regime »-jében előállott változás, melyek főleg a Páris 
körüli Szajna szakaszon történt nagymérvű munkálatokat tekintve 
igen lényeges befolyással bírnak a vizszinalakulására, és igy az 
általános vízviszonyok tanulmányozásánál okvetlenül tekintetbe 
veendők.

с) A Szajna Icisvizeinek viszonyai Párisban.
A kisvizek viszonyait, melyek első sorban a francziaországi 

élénk vizi forgalom és kifejlett vizhasznositás szempontjából igen 
fontosak, a párisi folyam szakaszon kitüntetni igen nehéz volt, 
mivel ott a számos duzzasztó mű, zsilip stb. kezelése a kis viz- 
szint nagyon befolyásolja. — Azért is az évi legkisebb vízállás 
helyett legczélszerübben a legkisebb vízállás beállta körüli 2 heti 
vízállás közepét kellett volna választani, melyben az említett 
körülmények befolyása közel kiegyenlítődik, de a régibb időkre ez 
nehéz lévén, mégis inkább a legkisebb vízállás lett kitüntetve.

Az évi legkisebb vízállások grafikonja 150 évről összeállittat- 
ván, az ebből vont következtetések a következők:

Különválasztva a csapadék tanulmányokból következtetett 
száraz és igen csapadékdus évcsoportokat, utóbbiakban a vízállás 
minden kilencz, előbbiekben minden három évben száll a 0 
viz alá.

Hasonló eredmények vannak a tulnedves és tulszáraz évcso
portokban a legkisebb vízállások mikénti bekövetkezésére össze
állítva.

Megjegyzendő azonban, hogy az évi legkisebb vízállás egye
did nem lehet jellegző az illető óv vagy évcsoport vízviszonyaira, 
és belőle azok száraz vagy nedves voltára általán következtetni 
nem lehet, mert ezt csak az ugyanott kitüntetett évi közép víz
állással kapcsolatban lehet tenni.

A havi közép vízállások alakulása.
Az évi legkisebb és legnagyobb vízállásoknál sokkal jelleg- 

zőbbek az illető folyó regime-jére a havi legkisebb és legnagyobb 
vízállások tanulmányozása, de ezekre nézve csak a feltünőleg 
száraz vagy csapadékdus évekből vett adatok bírnak érdekkel.

E czélból 1732 óta a legfeltűnőbb évekből összesen 24 évről 
állitattak egybe a vizállási grafikonok, melyekben a legnagyobb 
és legkisebb havi vízállás ki van tüntetve, miből ezen meteorolo- 
giailag is feltűnő éveknek néha különleges jellege látszik, miután

olykor egy és ugyanazon évben feltünőleg nagy es feltíinöleg kis 
vízállások, tehát szélső állapotok léptek fel.

Y. A CSAPADÉKMENNYISÉGEK ÉS VÍZÁLLÁSOK KÖZTI 
ÖSSZEFÜGGÉS.

A csapadékmennyiségek és vízállások közti összefüggés 
kiderítése egyike a hidrológiai tanulmányozás legfontosabb 
részének.

E tanulmányozás két irányban haladhat: mindenekelőtt 
tekintettel az általános csapadék-viszonyoknak az általános víz
állásokkal való összefüggésére és azután egyes részletesebb tanul
mányokra, melyek bizonyos idő és körülmények közt leesett 
csapadékra és az általa okozott vízállás közti összefüggésre vonat
koznak. — E helyen csak az általános összefüggésre vonatkozó 
tanulmányok lesznek ismertetve, a részletesebb tanulmányok 
ismertetése a VII. szakaszban az árvizjelzésnél fog következni.

Az általános viszonyokra való tekintettel úgy, a mint ezen 
fejezet elején a csapadékokra vonatkozólag megemlitettett, kivált 
mindenek előtt puhatolandó a vizállási viszonyokra nézve is, 
hogy mely év vagy évszak nevezhető e tekintetben száraznak és 
melyik vizbőnek ? és hogy a két szempontból (csapadékok és víz
állások szempontjából) száraznak vagy vizdusnak talált évek 
vagy évszakok miképen korrespondeálnak egymással.

A csapadékokra vonatkozó tanulmányok eredményéből 
kitűnt, hogy a csapadék mennyiségét tekintve ugyan egy évnek 
egymásra következő évszakaszai gyakran teljesen különböző sőt 
ellentétes jelleget tüntetnek fel.

A vízállások viszonyaiból kitűnt, hogy a Szajna nagy árvizei 
a téli évszakban következnek be, a nyári csapadékok pedig tekin
télyes mérvben nem járulnak a vizek táplálásához vagy a nagy- 
vizek képzéséhez. így tehát az egész évi csapadéknak évszak sze
rinti elosztásától függ az, hogy a vízállásokkal mily összefüggés
ben van, mert lehet, hogy egy oly év, melynek évi csapadék
összege közepes és rendes értékkel bir, mégis feltűnő árvizeket 
mutat, ha ugyanis e csapadéknak legnagyobb része a télinek neve
zett évszakba esett; más részt pedig egy csapadékdus évnek vizei 
kicsinyek lehetnek, ha a csapadék mennyiségének legnagyobb 
része a nyárinak nevezett évszakba esett.

Ezen fontos összefüggés volt oka annak, hogy Belgrand és 
Dausse nyomán úgy a csapadékok, mint vízállások csoportosítá
sában a

meleg nyári évszak (május—október)
hideg téli évszak (november—április) 

szerinti megkülönböztetés mindenütt keresztül vitetett.
A téli évszak jellegzésére az abba eső legnagyobb viz magas

sága és a vízállások évszaki közepe, a nyári évszak jellegzésére 
pedig a vízállások évszaki közepe szolgál.

Ily módon meg lett állapítva, hogy a párisi «pont d’ auster- 
litz»-i hídon levő mérczét alapul véve, ha a téli évszakban a víz
állások közepe D26—2 méterig terjed, az közepes rendes évnek 
vehető, az 1*26 aluli közép vízállás száraz, a 2'00 felüli vízállás 
vizdús évet jelez. — A nyári évszakra a 0*31—0'60 méternyi 
közép-vizállás jelenti a közepes rendes természetű évet, e fölötti 
vagy alatti közép-vizállás, nedves vagy száraz évet jelent.

Az 1873— 1881-igterjedő évsorozatból összeállittattak, külön
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a nyári, külön a téli évszakra, a csapadék-közepek, továbbá az 
előbb említett osztályozás szerint szétválasztott rendes száraz és 
vizbőveknek nevezhető csoportok vízállásainak közepe.

Ezekből kitűnik, hogy:
A legnagyobb árvizmagasságok és a legnagyobb közép-viz- 

állások nem esnek össze a legnagyobb csapadékmennyiségekkel 
biró évszakokkal; a csapadékok eloszlása, azon évszak, melyben 
azok észleltettek, a csapadékot megelőző időszak száraz vagy ned
ves volta, igen tekintélyes mérvben befolyásolják az összefüggést

Vannak időszakok, melyek az észlelt legkisebb vízállások 
után tekintve szárazoknak látszanak, a melyek mégis a közép víz
állásokat tekintetbe véve egy vagy több kisebb vizdus időközt 
tartalmaznak.

Az évszakok szerinti elválasztás azonban sokkal élénkebben 
és világosabban tünteti elő az összefüggést a száraz és nedves 
időszakok csapadék és vízállásai közt, mintha a következtetések 
az egész évi közepekből vonattak volna.

V I. A  SZAJN A  V Ö L G Y  FO L Y Ó IN A K  V ÍZ M E N N Y ISÉ G E I.

A hidrológiai adatok egyik legfontosabbja kétségkívül a folyó 
vízmennyisége.

Ez adat a folyamszabályozás, hajózás és viz hasznosítás, de 
különösen az árvíz előre jelzésének kérdéseire nélkülözhetlen. 
Szükséges pedig a folyó víztömegét lehetőleg minden vízállásnál 
tudni, mi czélból különböző vízállásoknál történt viztömeg-meg- 
határozások utján azon összefüggés állapittatik meg, mely a víz
állás és víztömeg közt létezik (tömeg-görbe).

A Szajnavölgy folyóinak nagy részén különböző vízállások
nál történtek sebességmérések és víztömeg meghatározások, 
melyekről a VII. fejezetben tétetik említés. Ezen adatok azonban 
még távolról sem nevezhetők teljeseknek és azok folyton újakkal 
bővittettnek, a régiek pedig újabb mérések alapján tökélete
sebbekkel pótoltatnak.

A mi a mérések módját illeti, az említetteken kívül itt csak 
az jegyzendő meg, hogy úgy a direkt sebességmérés, valamint a 
felvételi adatok (szelvény és esésből) számítás utján történt viz- 
tömeg-meghatározásoknál a főczélzat az, hogy minél több, és ha 
nem is igen pontos, de a gyakorlat követelményeit megközelítő 
és pontosságukra nézve legalább egyenlő mérvűnek mondható 
adatok legyenek nyerhetők. Ezen adatok nagy része csak köze
lítő értékűek ugyan, de az ezen egyszerűbb módon beszerzett és 
lehetőleg számos adat már is becses anyagul szolgálnak, melyek 
azután idővel pontosabb mérések által tökéletesebbekkel lesznek 
helyettesítve.

Mint emlittetett a víztömegek mérésének végczélja a víz
állások és vízmennyiségek közti összefüggés, vagyis a «tömeg
ei őrbe» egyenletének meghatározása.

Ha valamely folyószakaszon különböző vízállásoknál a 
másodperczenként lefolyó víztömeg meghatároztatok, akkor a 
tömeg-görbe általános egyenletére a hidraulika tételei szerint a 
következő alak választatott:

Q =  hY HH
hol Q =  víztömeg

H = a vízmagasság a meder közép feneke fölött. 
к — egy koefficiens, mely meghatározandó, 
i =  a viszonyos esés

i-re nézve elfogadván, hogy a magassággal lineáris összefüggés
ben áll, továbbá a mércze 0 pont magasságát a közép fenék fölött 
a-nak, a mérezén leolvasott vízállásokat H'-nek nevezvén a tömeg
görbe egyenletéül

I. Q = k ] f(H' +  a f[a  +  b( H' +  aj]
szolgál.

Ez a Cheysson-íéle általános egyenlet, mely elméleti utón a 
tömeg-görbe egyenletét adja, és mely a Szajnán alkalmazás
ban áll.

De a gyakorlat szempontjából kellő számú mérési adat ese
tén egy empirikus képlet elfogadása sokkal czélszeriibb. Ha 
ugyanis a tömeg-görbe általánosan parabolának tekintetik és 
annak egyenlete

Q = a +  bH +  c i í2-nek 

vagy a 0 feletti magasságok tekintetbe vételével

II. Q =  a, +  b{( H' — c) +  c, — ( H —c f  

fogad tátik el, úgy ezen egyenlet alkalmazása és a mérések ered
ményeiből való megalkotása sokkal czélszerübbnek mutat
kozott.

А II. alatti egyenlet alkalmaztatott Boule által a Szajnának 
a Melun és Corbeillé hídnál lefolyó víztömegeire. Ezen egyenlet
ben ax adja a 0 víznél lefolyó másodperczenkénti víztömeget, 
bx a nagyobbodó vízállással beálló víztömeg-szaporodásnak gyorsa
ságát jelenti közép víznél, Cj ugyanazt nagyobb vízállásnál.

Megjegyzendő, hogy ezen általános elveken kívül a képletek 
alkalmazásánál tekintetbe vétetik, hogy a Szajnán konvenczioná- 
lis kisviznek elfogadott 1840-ik évi kis vízállás, a mederben tör
tént szabályozások és a meder fejlődése következtében ma már 
mindenütt a legkisebb vizet jelenti és erre a víztömegek össze
függésénél tekintettel kellett lenni és kellő redukeziókat alkal
mazni.

A víztömegekre nézve még különösen megkülönböztetik az 
ugyanazon vízállásnál áradás és apadáskor lefolyó és egymástól 
lényegesen különböző víztömeget.

Az elsorolt elvek alapul vétele mellett összeállittattak a 
Szajna és főbb mellékfolyóira a főbb fontosságú helyeken külön
böző vízállásoknál lefolyó másodperczenkénti víztömegek.

így a Szajnának Párisnál lefolyó víztömegére Poiree, Bel- 
grand és Yandrey vizsgálatai és mérései szerint 0 víztől 8 méter 
vízállásig átlag közel 0’5 méteres vízállás közökben lettek a víz
tömegek meghatározva, (0 víznél 70 köbméter 8 méter vízállás
nál 2 140 köbméter). Ezen eredményekből

Q =  1 1 0 +  180Я +  9 Я 2 

egyenlet állíttatott fel.
Ezenkívül még más az egyes különböző mérési eredmények

ből vont képletek állíttattak fel, melyek azonban eredményeik
ben lényegesen el nem térnek.

Az igen fontos árvizekre főleg az 1876— 1883 közt eszközölt 
11 nagyviz mérések szolgáltatnak igen érdekes adatokat.

Meg kell e helyen említeni, hogy a mérések nagyobb része 
úszókkal történt, és rendesen felületi sebességmérések történtek, 
ezek azután azon részletesebb mérések alapján, melyek csak 
némely helyen eszközöltettek, 0‘80 viszonya/ámmal középsebes
séggé alakíttattak át.

A felületi és középsebesség közti viszonyszára értéke a
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Darcy cső, Woltmann szárny és a Lagrené-féle rheométre nevű 
sebességmérő műszerrel tett mérések alapján adódott ki.

Egyáltalán lehetőleg a közelitő és egyszerűbb sebességmérő 
módszerek használtattak, de lehetőleg számos helyen és sok víz
állásnál törekedtek adatokat nyerni. Ezen adatok beszerzése gyor
san és kevés költséggel volt eszközölhető és eredményeik a gya
korlatot teljesen kielégítették. így például az 1882—1883. nagy 
árvíznél Párisban tett számos mérésen kívül a Szajnának Páris 
alatti 126 kilométeres szakaszán Elbeufig hét helyen átlag 
18 kilométer távolságban eszközöltettek mérések, még pedig 
többször és közel a legmagasabb vízálláshoz, de mindezen méré
sek egyszerű készletekkel történtek és legnagyobb részt úszókkal 
való és felületi szárnymérések voltak.

Hasonló módon mint a Szajnának számos szakaszán, lettek 
a Szajna tekintélyesebb mellékfolyóin és azoknak több szakaszán, 
számos vízállásnál a víztömegek mérés utján meghatározva és a 
különböző vízállásokból azok tömeg-görbéje megszerkesztve, hogy 
a kisebb mellékfolyók víztömege is kimutatható legyen. E czélra 
a rendelkezésre álló számos mérés, melyek legnagyobb része 
úszókkal teljesittetett, gazdag anyagot szolgáltatott.

A kimutatásokon kívül még grafikai utón is ki lettek a külön
böző folyók és folyószakaszok tömeg-görbéi tüntetve, melyekből 
látni, hogy az egyes vízállásokban mennyi a másodperczenkénti 
víztömeg, ami főleg az árvizjelzésnél, az árhullámok által szol
gáltatott víztömegekre nézve igen nagy szolgálatot tesz.

YH. a z  Ár v íz  j e l z é s e .

Az árvizek előre jelzése, mint egyike a francziaországi hidro- 
metriai szolgálat elé kitűzött feladatok legfontosabbikának, az 
összes eszközölt tanulmányok közt a legkiterjedtebb és kétség
kívül a legtökéletesebb.

A valamely folyón bekövetkezendő árvíz magasságát közelí
tőleg előrejelezni kétféle alapon lehetséges.

Vagy a gyüjtő-területeken észlelt csapadékmérő-állomások 
eredményeiből, vagy a felső kisebb tápláló folyók és a főfolyó 
felső mérczéinek adataiból.

A csapadékmennyiségekből teendő előrejelzés azonban 
igen bizonytalan, számos tényező befolyása alatt áll és azokból 
elegendőleg pontos adatokat következtetni sok helyen, a viszo
nyok összetettebb volta miatt, alig lehetséges.

Az árvizjelzések legnagyobb része a másik elv alapján törté
nik, ugyanis a gyüjtő-területek felső szakaszain levő gyiijtőfolyók 
mérczéi alapján.

Ezek képezik Belgrand óta a vízállások előrejelzésének 
alapját. Az ily módon történő előrejelzéseknél a gyüjtő-területek 
vizáthatlan és vizátbocsátó természetük szerinti megkülönbözte
tése az előrejelzésre teendő kombinácziókat igen megkönnyítik. 
Nevezetesen kitűnt a vizsgálatokból, hogy:

1. A torrens folyók árvizhullámjai legelőször haladnak el 
Párisnál, és a nem torrensek csak a magas vizszin fentartására 
és táplálására szolgálnak.

2. A Szajnavölgy csapadékviszonyaiból kitűnt, hogy az 
összes folyók áradása közel egy és ugyanazon időben áll be, és 
az áradások intensitása aránylag ugyanaz, tehát a következteté
sek alapjául csak kevés számú, de általán jellegző vizmércze ada

tait kell használni, bogy a torrens folyók és magának a főfolyó- 
nak áradásai közti viszonyt megállapíthassák.

Miután az áradások maximumára csak a torrens és vízhat
lan gyiijtő-területtel biró folyók fontosak, ennélfogva az össze
függés főleg ezekre lett megállapítva.

A torrens mellékfolyók és a főfolyó alsó vizmérczéi közti 
összefüggés nem a vizmérczék vízállása, hanem a feláradások 
nagysága szerint lett az egyes mérczéken megállapítva.

Az eljárás a következő: számos árvíz vizállási adataiból 
összeállittatnak a felső mérczék egyes feláradásainak nagyságai 
és az ezekkel korrespondeáló, azaz ezekből származott és a 
főfolyó alsó vizmérczéjén észlelt feláradások nagysága is.

Ezekből tisztán empirikus utón, kísérlet számítások és átlag 
értékek által, egy oly lehetőleg egyszerű gyakorlati képletre lehet 
jönni, melynek alapján a mellékfolyók feláradásából a főfolyóét 
ki lehet számítani.

Ily eljárással alkotott és a következőkben közölt szabályok
kal Belgrand 1854 óta három nappal előre jelezte a Párisban 
beállandó vízállást, kellő és a gyakorlatot teljesen kielégítő pon
tossággal.

Később Lemoine hasonló utón nyert szabályokkal az árviz- 
jelzést a Szajna főbb mellékfolyóira is kiterjesztette.

Arvizjelzési szabályok,.
A fentebb említett gyakorlati módon leszármaztatott árviz- 

jelzési szabályok megismertetésére és azok mikénti alakjára leg
egyszerűbbnek látszik egy nehányat példaképen közölni:

Párisra a párisi «Pont de la Tournelle» hídon levő mérczén 
bekövetkező feláradás nagysága a következő nyolcz vizmérczén 
észlelt feláradásának közepének kétszeresét képezi. Ezen mérczék:

1. a Yonne folyó
2. a Cousin «
3. a Armanem «
4. a Marne «
5. a « «
6. a Aisne «
7. a Aire «
8. a Sault «

chamery-i mérczéje 
avallon-i «
aisy-i (i
chamont-i «
saint disier-i « 
sz. menehonod-i « 
vraincourt-i « 
vitry le brulé-i «

ha a 3. alatti adat hiányos lenne, helyette Armaneon és Brenne 
feláradásának közepe veendő.

Úgyszintén az egyik-másik mércze-adat hiányossága esetén 
számítások által más mércze adataival helyetesithető.

Ugyancsak a páris-i mércze feláradását közelelitőleg más 
utón is lehet gyakorlati szabálylyal meghatározni, mely az előb
bihez hasonló módon van megalkotva és ezen szabály az előbbi
nek mintegy kontroljaképen szolgál.

Az árhullám lehaladásának gyorsasága a felső vizmércze- 
állomásoktól Párisig 3'4 nap. — Ha az árhullám a Yonne vagy 
Grand-Morintól származik: három nap, ha a felső Marne-tól jön 
hat nap. Ez a közönséges árvizekre szól, a rendkívüli árvizekre a 
lehaladás lassabban történik.

A Szajnának Mantes-nál bekövetkező áradására ugyanazon 
szabály áll, mint Párisra. Csak ha az Oise áradása nagyobb mint 
a Szajnáé, átlag 0 3  méteres többlet lesz hozzászámítva. Az árhul
lám lehaladása körülbelül egy nap alatt történik.
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A Yonne feláradása Sens-nál és a Seine-é Montereau-nál 
kiszámítható.

1. Ha a Yonne-folyó clamecy-i és az Armaneon aisy-i mér- 
czéinek feláradási közepét 1'2-el szorozzuk.

2. Ha a Yonne clamecy-i mércze, a Causin avallon-i és az 
Armaneon-nak aisy-i mérczéin észlelt feláradások közepének 1 '3 
részét veszszük.

Ha, a mi ritkán fordul elő, a Szajna maga nagy áradásban 
van és ekkor a Yonnenak egy újabb nagy áradása következik, 
akkor ez Montereaunál nehány deciméterrel több áradást okoz.

Az áradás leérkezése Aisy-Clamecy és Sens közt átlag 
1 naptól — 17г napig,

Aisy-Clamecy és Montereau közt 2 napig, Montereau és 
Meliun közt 12 óráig tart.

A fentebbiekben közölt példákból látni, hogy az alkalma
zott szabályok egyszerűek, és a vízállások összeállítása alapján 
nyert következtetések és kombinácziók utján nyerettek. Ott, a 
hol az összefüggés kissé bonyolódottabb, erre egyszerű képletekbe 
foglalt szabályok lesznek alkalmazva, igy például a Marne 
damery-i mérczére nézve a mérczén bekövetkezendő magasság 
(D ) a saint-disier-i magasságból ( S-D) és az Ornains-nak Faius- 
nél levő magasságából (F ) számittatik ki.

D =  (S — D  — 0-4 — 0-6 F). ß

ß egy oly koefficziens, mely a vízállás változásával változik és 
melyre nézve a vízállásokból a változó értékek gyakorlatilag 
határoztattak meg.

Azon íolyóknál, melyek regime-je kevert, azaz változólag 
torrens és nem torrens mellékfolyók által tápláltatnak, ott az 
árvíz előre meghatározását már nehezebb megalkotni.

Ily esetekben sokkal több tényezővel és körülménynyel kell 
számítani, a mi az előrejelzés biztonságát is kedvezőtlenül befo
lyásolja.

így például a Marne alsó szakaszainak áradásai származ
hatnak a felső Marne-ból, ekkor az áradás lassan jön és az árhul
lám lent ellapul abban a mértékben, melyben előre halad. De 
származhatnak a feláradások azokból a torrens folyókból, me
lyeknek árhullámai gyorsan lehaladnak és hirtelen áradásokat 
okoznak.

Ha az első eset áll be, tehát tisztán a felső Marne-ból szár
zik az áradás, akkor a damery-i mércze feláradásának 0 6  része 
adja a chalifert-i mércze feláradását. Ha azonban a torrens 
folyók áradásaival esik össze, akkor minden esetben a meglevő 
adatok alapján külön kombinácziót kell tenni.

Ezekre az előbbi esetben közölt képlethez hasonló képletet 
lehetett megalkotni.

A képletek és gyakorlati számítások eredményeinek ellen
őrzéséül szolgál még azon eljárás, hogy a beérkezett vízállásokat 
összehasonlítják a rendelkezésre álló számos árvíz adataival, és 
kikerestetik az árvizek közül egy olyan eset, mely a kérdéseshez 
legközelebb áll és az akkor beállt vízállásokkal lesznek az előre 
jelzések eredményei összehasonlitvé.

Az árvíz előre jelzése igen nehéz lesz, ha a főfolyó apadás
ban van, és ekkor érkezik le valamelyik mellékfolyó árhullámja, 
mert ilyenkor nehéz megállapítani, hogy az uj áradás mennyi
ben konpensálja az apadást.

Erre is a meglevő adatokból lesznek gyakorlati szabályok 
levonva. így például Párisban, ha az apadás 24 óránkint körül
belül 0 3  méter, akkor a közölt szabályok alapján nyert eredmé
nyek 25%-al kisebbitendők stb.

A fennt említett általános szabályok azonban, melyek ily 
modorban minden folyóra megállapittattak, nem képeznek abszo
lút helyes szabályokat. Ezek alkalmazásánál a gyakorlatban 
minden egyes árvíznél külön tekintettel kell lenni a fellépő 
körülményekre. Ezen körülmények mikénti számbavételét nagyon 
elősegíti az egész Szajna-medencze hidrológiai viszonyainak alapos 
ismerete, mely lehetővé teszi, hogy a gyiijtő-terület bármely 
részében előfordult meteorolgiai tüneménynek egy-egy árvízre 
való befolyását legalább közelítőleg meg lehet állapítani.

Az árvizjelzési szabályok, miután azok nagyrésze csak köze
pes árvizek adataiból lettek levonva, biztonsággal csak ezen árvi
zekre adnak kellő adatokat; nagyobb árvíznél pedig az ártér elbo
ntásával és az elborított tér folytonos nagyobbodásával a viszo
nyok lényegesen megváltozván, mindezek befolyását egyedül 
csak azáltal lehet számba venni, hogy más hasonló árvizek alkal
mával tapasztalt befolyás nagyságát a kérdéses esetre alkal
mazzuk.

Egyáltalán az árvizjelzési általános szabályokat minden 
esetben külön kell az árvizek viszonyaihoz alkalmazni.

Megjegyzendő, hogy minden egyes ujabbi árvíz uj anyagot 
szolgáltat az árvizjelzési szabályok javítására és tökéletesbité- 
sére és ez által egyszersmind a mederviszonyokban beállt válto
zások befolyását is számba lehet venni.

Л felső mérczékre vonatkozó árvizjelzések.
Az előbbi czikkben a folyó alsó szakaszaira vonatkozó azon 

árvizjelzési mód közöltetett, melyben a vízállás előrejelzése a felső 
mérczék adataiból történik. De az árvizjelzési szolgálat kiterjesz
tése a folyók felső szakaszaira szükségessé tették, hogy a leesett 
csapadék mennyiségéből is előre jelezhető legyen a bekövetke
zendő árvíz magassága.

A leesett csapadék adataiból a bekövetkezendő vízállás 
előrejelzésénél igen sok tényező szerepel.

Mindenek előtt meghatározandó minden gyüjtő-területre 
azon csapadék mennyisége, mely a talajt telíti és a melyen túli 
mennyiség már számításba veendő. — E czélból a vizáthatlan 
területeknél a csörgedezés (point de ruisselement) a vizátbocsátó 
területeknél pedig a telítés pontja (point de saturation) bir fon
tossággal. Az erre vonatkozó adatok megnyerése czéljából össze- 
állittattak a felsőbb kisebb folyók áradásai és az azokat megelőző 
csapadékmennyiségek a gyüjtő-területek legfelsőbb állomásairól.

Ezen táblázatokban a folyó és mércze nevén kívül a fonto
sabb feláradások nagysága és tartama és az azokat megelőző csapa
dékok nagysága és tartama van feltüntetve. — Ezen igen számos 
adatot tartalmazó táblázat nyomán az egyes évszakok megkü
lönböztetésével, a leesett csapadékból a bekövetkezendő áradá
sokra közelitő értékeket lehet kombinálni.

Ugyanezen kérdésre nagy szolgálatot tesznek az úgynevezett 
«lefolyási tényezők» (coefficient d’ écoulement) vagyis azon viszony
szám, mely kifejezi, hogy a leesett csapadéknak hányadrésze 
kerül lefolyásra. — Ezen koefficziens adjalegjellegzőbben az illető 
terület vizáthatlan vagy vizátbocsátó voltát.
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Természetes, hogy ezen tényező számos körülménytől függ, 
különösen az évszaktól, mert a nedves évszakban közel 1 és sok
szor (a vizek földalatti összegyülemlésénél fogva) 1 -nél is nagyobb, 
mig a száraz évszakban igen kicsi.

A lefolyási tényező meghatározására a meglevő adatokból és 
mérésekből számos kombináczió történt, sőt történtek ezenkívül 
a folyók felső szakaszain e czélból külön mérések is.

A lefolyási koefficziens természetesen csak mint átlagérték 
szerepelhet.

Az egész Szajna völgyére tett számítások a tényezőt átlag 
0*17, a felső Szajnára 028-ra adták és pedig akkép, hogy egy 
bizonyos esőzés tartama alatt leesett és az állomások adataiból 
kivett csapadék mennyiségéből az egész területre esett vízmennyi
ség meghatároztatott és a víztömeg-mérésekkel összehason- 
littatott.

Ily módon lettek minden geologiailag elkülönített terület 
csoportra, a lefolyási tényezők külön a nyári, külön a téli évszakra 
meghatározva.

Egyes területeken e tárgyban részletesebb vizsgálatok eszkö
zöltetvén, kitűnt, hogy egy bizonyos évsorozatban foglalt lefolyási 
tényezők értéke nagyon változó, de meg volt határozható, hogy 
annak a száraz és nedves, valamint átlagos jeleggel biró években 
milyen az értéke. — E tekintetben még egyes nagyobb völgy- 
zárgátak által képzett nagyobb medenczéken tétettek vizsgálatok, 
melyek eredményei általános fontosságúak. Ezek közül megemli- 
tendőnek tartjuk, hogy a Brenne völgyéken Has formatióban ezen 
tényező 0 5 8 ; a homokos talajban, mely 27:1 méteres vastag
ságban édesvízi mész altalajon feküdt, a kísérletek szerint a ma
ximalis felszívódási képesség 120 liter óránként és HU méteren
ként; az Eure vizátbocsátó és tertiär képződményü talajnál a 
lefolyási tényező 0 '14-nek találtatott, a vizáthatlan gránitos 
gyüjtő-területeken a tényező átlag 0"641, és annak változása az 
évszak szerint télen 1-245, tavaszkor 0*681, nyáron 0-272, ősz
kor 0-636.

A különösen fontos, nagy árvizeknél számba veendő lefo
lyási tényezőkre különös súly lett fektetve és erre nézve külön 
számítások eszközöltettek. — így a Szajna 1876. évi nagy ára
dásaira Belgrand és Lemoine a gyüjtő-területekből észlelt csapa
dékból és a Párisnál lefolyt víztömegből a lefolyó árvíz tényezőjét 
0'45-nek találták.

Hasonló számítások eszközöltettek az 1882— 1883. évi 
Szajna árvízre, melyben az egymásután levonult árhullámokra 
külön-külön meghatároztatott a lefolyás tényezője. így az első 
árvizhullámra 0-36, a másodikra 0-51, a kettőre együttvéve 0‘40 
találtatott, a mi még azt is mutatja, hogy az első árhullámnál a 
leesett csapadék egy tekintélyes része a talaj felszívódása által 
megemésztetvén, sokkal kevesebb ju t lefolyásra, mint a második 
árhullámnál, melynél a csapadék már vízzel telitett gyüjtő-terii- 
letre esvén, sokkal nagyobb része kerül lefolyásra.

A fenti fejezetekben kivonatosan ismertetett azon legfon
tosabb pontok, melyek a Szajna hidrológiai tanulmányozásánál 
szem előtt tartattak, természetesen nem merítik ki e tárgyat.

Ezek kiegészítéséül szolgálnak még a Belgrand la Seine 
czimü müvének ide vágó részei, valamint az egyes külön hidro
lógiai tanulmányok ismertetését tárgyaló V. és VIII. fejezetek.

V. F E JE Z E T .

A nevezetesebb hidrológiai tünemények különleges tanulmá
nyozása.

A hidrometriai szolgálat vezető közegei nem szorosan hiva
talos minőségükből, hanem főleg az ügy iránti buzgalom és a 
tárgy iránti tudományos érdeklődésből kifolyólag, műszaki iro
dalmi téren is élénk működést fejtenek ki, melyben a fontosabb 
és általánosabb hidrológiai kérdések tárgyaltainak.

Ezen irodalmi működésnek termékei és eredményei a hidro
metriai szolgálatnak úgy tudományos, mint gyakorlati tekintet
ben igen nagy szolgálatot tesznek.

Itt tehát karöltve jár az illető közegek tudományos és iro
dalmi működése magának a hivatal czéljainak fejlesztésével, a mi 
mindenesetre az utóbbinak tökéletesbitését lényegesen elősegíti.

Főleg Belgrand és Lemoine azok, kiknek úgy magáról a 
Szajnáról, mint általán a hidrológiai viszonyokról irt tudományos 
és gyakorlati értékű munkáinak eredményei a szolgálatot lénye
gesen fejlesztették.

Minden nevezetesebi) és hidrológiáikig feltűnőbb tünemény, 
úgymint: az igen száraz és az árvizes évek viszonyai, minden 
oldalról megvilágítva külön tanulmányok tárgyává tétettek.

Ezen tanulmányok közül néhányat a következőkben röviden 
ismertetünk, főleg azért, mert ezek eredményei hivatalos haszná
latba átmentek és értékes adatokat képeznek, másrészt azon 
eszmemenet megismertetése czéljából, a mely az ily feltűnőbb 
jelenségek tanulmányozásánál követve lett.

Az említett munkálatok részint a franczia tudományos aka
démia kiadványaiban, a hivatalos «Annales des ponts et chaus- 
sées» és «Atlas meteorologique»- bau, részint mint különálló 
munkálatok jelentek meg.

I. AZ 1X74-IK ÉV I KIS VÍZRE VONATKOZÓ TANULMÁNY.

Egy ily tanulmány, mely 1874. junius elején jelent meg 
szól a Szajnavölgyben 1874. évben valószínűleg bekövetkezendő 
rendkívüli kis vizekről. — E tanulmány czélja volt 4 hónapra 
előre jelezni azt, hogy a Szajnavölgy forrásai és folyói ezen idő 
alatt rendkívül kis vízmennyiséget fognak szolgáltatni.

A Szajna völgyére számos év tapasztalataiból levont (és a 
IV. fejezetben közölt) törvények egyike kimondja, hogy a nyári 
évszakok alatt leesett tekintélyes csapadék a beszivódás és elpá
rolgás folytán a folyóvizek táplálásához lényeges mértékben hozzá 
nem járul, továbbá hogy ha a források május végén igen kis viz- 
hordattal bírnak, akkor a nyári évszak alatt az már nem igen 
nagyobbodik. A meglevő adatokból közelítőleg következtetéseket 
lehet vonni, hogy a téli évszak alatt leesett csapadékmennyiség 
és az ebből származó forrástáplálék mily viszonyban állanak és 
kitűnik, hogy egy száraz tél után okvetlenül csekély táplálékot 
fognak a folyóba szolgáltatni.

Ezen általános alapon a tanulmány azon eredményt mondta 
ki, hogy tekintvén az 1874-et megelőző tél szárazságát, a folyók 
a nyár alatt csekély vizhordattal fognak bírni. Azt ugyan nem 
lehetett előre meghatározni, hogy az esőzések nem fognak-e 
bekövetkezni, de annyit igen, hogy még igen erős esőzések mel
lett is az árhullámok, melyek keletkezhetnek, csak igen alacso-
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nyak és gyors lefolyásuak lehetnek. Az előbbiekben foglalt előre 
jelzés a tanulmányban alaposan indokolva van.

Táblázatilag összeállittattak a Szajnavölgy legfontosabb és 
jellegző csapadékmérő állomásainál a téli évszak átlagos csapadék- 
mennyiségei a rendelkezésre álló hosszú évsorozatból.

E mellé fel lett tüntetve két feltünőleg száraz téli évszaknak 
évszaki csapadékmennyisége ugyanezen állomásokra, és azon 
viszonyszámok, melyek megmutatják, hogy ezen száraz évsza
kokban az egyes állomásokon észlelt csapadék hányadrészét 
képezi az ugyanezen állomásra kitüntetett átlagos évszaki érték
nek. Ily módon összehasonlítási alapot nyervén, ehhez azután a 
kérdésben levő 1873— 1874. évi téli évszak csapadékmennyisége 
és annak az átlaghoz való viszonya ki lett tüntetve.

Ebből látszott, hogy a kérdéses viszonyszám a például fel
vett száraz évszakok hasonnemü viszonyszámainál átlag sokkal 
kisebb.

A mi a vízállásokat illeti: a tanulmány kimutatta, hogy az 
1873— 1874-diki télen és tavaszon a vízállások átlaga rendkivü 
kicsiny volt. Erre nézve közöltetett, hogy még a száraznak 
elismert években is a vízállások magasabbak voltak, mint a kér
désben levő évszakban; igy például a részleteket elhagyva, 
ha csak az egész évszaki (november—április) közép vízállást 
vesszük tekintetbe, ez 1873— 1874-ben 0‘61 volt, mig 122 év 
vízállásaiból kiszámítva, ugyanezen évszak közepei közt csak egy 
van, a mely ennél kisebb volt és csak hét esetben volt 1 ‘00-nél 
kisebb, a melyek már a feltünőleg száraz évekhez tartoznak.

A Szajna forrásaira vonatkozó mérések megmutatják, hogy 
azok vizhordata a télen át folyton szaporodik és márcziusban 
szokta a maximumot elérni, a kérdésben levő év forrástáplálékai 
pedig, melyek a tanulmányban a többi évekével táblázatilag össze 
vannak hasonlitva, azt mutatták, hogy ekkor azok vizhordata 
csekély volt.

De ugyancsak a források tápláléka, ha a téli csapadék cse
kély is volt, még lehet aránylag kielégítő, ha az ezen telet meg
előző ősz és nyár rendkívül csapadékdus és ez által az altalaj 
telítve volt, ezen pontra nézve is kimutatta a tanulmány, hogy a 
kérdéses évben ez fordult elő.

Mindezek és a Szajna völgyére megállapított általános elvek 
alapján a következtetések igy lettek összefoglalva:

Bár azt előre meghatározni nem lehet, hogy a most követ
kező nyár és ősz alatt lesznek-e és mily mérvű esőzések, de az 
előbbiek nyomán ki lehet mondani, hogy júniustól októberig a 
Szajnavölgy forrásainak és folyóinak vizhordata körülbelül a leg
kisebb lesz, mely eddig észleltetett. Az október után következő 
viszonyokat előre meghatározni nem lehet. Hogy a jelzett rend
kívüli csekély viz be ne következzék, arra csak rendkívül nagy 
csapadékok esetén lehetne számítani, a mi az év ezen szakában, 
a meglevő észlelések szerint, csak minden száz évben egyszer 
fordul elő.

A fenti tanulmány érdekes következtetései, melyek mint a 
következmények megmutatták, igazaknak bizonyultak, mint lát
ható, nemcsak tudományos, hanem igen nagy gyakorlati érték
kel bírnak; különösen a mezőgazdasági viszonyokra, az öntö
zési, vizhasználati telepekre, a hajózási csatornák táplálhatására 
és igy a hajózhatásra, a vízvezetékekre, és számos gazdasági és 
ipari vállalatokra stb. igen fontos előzetes figyelmeztetést képez,

Évkönyv .

mely az illetőknek nagy hasznára lehet, és az ennek tudatában 
tett intézkedések által a nagy összegekre menő és nemzetgazda
ságilag az egész országra veszteséget képező károk nagy része 
elhárítható.

П. AZ 1876-IK ÉVI ÁRVIZEK TANULMÁNYA.

Francziaország legtöbb folyóinál 1876-dik évben igen nagy 
árvizek voltak, melyek hidrológiai tanulmányozásra igen érdekes 
adatokat voltak hivatva szolgáltatni. Nem is mulasztotta el Bel- 
grand és Lemoine ezen év vízviszonyaival különösen és behatóan 
foglalkozni és azt egy külön tanulmányban tárgyalni, melyből a 
legfontosabb pontokat a következőkben ismertetjük.

A párisi mércze vízállásait az 1876-dik árvíz alkalmával 
összehasonlítva a többi árvíz vízállásaival, kitűnt, hogy az a 
rendkívüli árvizek sorába tartozik; továbbá, hogy az egyike azon 
jelegző árvizeknek, melyek a Szajna áradásainak jellegét egész 
hűen tükrözik yissza. Nevezetesen a IV. fejezetben említett és a 
Szajna völgyére jellegzetes nagy árvizekhez tartozik, melyek a 
torrens mellékfolyók többszöri feláradásának összegezéséből és 
ezen egyes áradások közt a nem torrens folyók folytonos lassú 
táplálása által okoztatik. Ezen általános törvényre, mely ott ki 
lett fejezve, az 1876-diki rendkívüli nagyviz újabb bizonyító pél
dát szolgáltatott.

A tanulmány a mellékfolyók egyes feláradását külön-külön 
elemezi.

A felső folyók vizállási grafikonjai mutatják, hogy azok 
mily egymásutánban és az egyes folyókon mily mérvben jelent
keztek.

Főleg külön meg van vizsgálva a folyó felső szakaszain és a 
torrens folyók gyüjtő-területén előállott meteorologiai jelensé
geknek szerepe az egyes áradásokban, a tekintélyes csapadék- 
mennyiségek hatása és az azok folytán származott nagy vízállá
sok összehasonlittattak az azelőtti nagyvizek viszonyaival, a mi 
érdekes eredményeket szolgáltatott a jövőre is. így az 1876-diki 
árvízkor a torrens jellegű folyók hét tisztán elkülöníthető felára
dást mutatnak. Az ezen feláradások közti magas vizszin lassú 
táplálását a nem torrens mellékfolyók vízmennyisége teljesítette.

A gyüjtö-területek legjellegzőbb helyén levő csapadékmérő 
állomásokról egybeállittattak a hét feláradással korrespondeáló 
csapadékmennyiségek külön hét csoportban. Ezek továbbá állo
másonként akkép összegeztettek, a mint azok a feláradás tar
tama alatt, továbbá a feláradás előtt leesett hó mennyiségéből, 
végül az árvíz feláradása és apadása idejében összesen mutat
koztak.

Ezen számos adatból azután az egész Szajna völgyére a csa
padék-átlagok kiszámíttattak, még pedig külön az áradás idejére, 
külön az olvadást megelőző hó és az áradás idejében esett csapa
dékra, és végül az olvadást megelőző hó, és az áradás és apadás 
idejére együttesen.

A levont következtések legfontosabbja az volt, hogy a ma
gukban csekélynek látszó, de egymás után többször is ismétlődő, 
tavaszi esőzések aránylag igen nagy áradásokat képesek előidézni, 
főleg a folyók felső gyűjtő területén.

A nem torrens jellegű mellékfolyók áradási viszonyai külön 
tárgyaltattak és grafikai vízállásokkal ki lett mutatva, hogy azok
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a feláradt folyó magas vizszinének táplálására miképen hatnak 
közre.

Erre nézve, az egyes geológiai alkotásuk szerint külön
választott gyűjtő területi csoportok külön tétettek vizsgálat tár
gyává.

A folyók alsó szakaszain a — felül még külön választható — 
feláradások már oly élesen meg nem különböztethetők, itt már a 
folyó kevert jellege ezt nehezebbé teszi.

Ezen nagyobb folyókra nézve tanulmánytárgyává tétetett 
az, hogy egy-egy nagyobb árhullám miképen képződött a felülről 
leérkező többszörös árhullámok összehatásából.

Magára Párisra és annak környékére az árvíz viszonyainak 
lehető legrészletesebb leírása van adva, mely nemcsak a vízma
gasságokra szorítkozik, hanem az okozott károk és pusztítások 
leírását, a belvizek levezetésében és a hajózásnál beállt zavarokat, 
az elöntött területek nagyságát stb. is adja.

A tanulmány különösen kiemeli azt, hogy a központi hidro- 
metriai szolgálat által tett árvíz előrejelzés, ezen nagy árvízkor 
mily pontos szolgálatot tett a közjónak, és hogy az előrejelzések 
határozottsága és biztossága általán a legüdvösebb befolyás
sal volt.

Az anyagi károk sokkal csekélyebbek az ember és állatok 
megmentésére tett intézkedések sokkal czélszerübbek lehettek, 
miután a bekövetkezendő viz magassága jóval előre volt jelezve.

Az eleintén bizalmatlankodó közönség látva, hogy az előre
jelzések mily biztonsággal egyeznek a tényleg bekövetkezett 
vízviszonyokkal, azokat utóbb legnagyobb bizalommal fogadta és 
azok üdvös hatását általánosan elismerte.

Az árvizjelzésre szolgáló és fentebb ismertetett szabályok 
ezen rendkívül nagy árvízkor is fényesen bebizonyították helyes
ségüket, az előrejelzések és a bekövetkezett vízállások közti cse
kély különbség, gyakorlati szempontból, elenyésző volt.

így a három nappal előrejelzett nagy vízállás teljesen pon
tosan, a legnagyobb viz alig 1—2 centiméternyi különbözettél 
következett be.

De nemcsak a Szajnán, hanem annak mellékfolyóin is az 
előrejelzett nagy vízállások, 20—30 centiméter különbözetig elég 
biztosak voltak.

Az 1876-iki nagy viz, mint említve volt, számos fontos víz
rajzi adatokat szolgáltatott; ezek közt első helyen, a nagyvizkor 
tett sebességmérések fontos és már említett eredményeiből, kiszá
míttatott, hogy az egész árvíz tartama alatt Párisnál közel 
4 milliárd köbméter viz folyt le.

A lefolyt és a csapadékból leesettnek számított vízmennyi
ségéből a már említett lefolyási tényező meghatároztatott.

A területek csapadékainak mértani közepéből számított 
összes vízmennyiség 0'58 lefolyási tényezőt eredményezett.

Az egyes áradásokra 052  és 045  tényező nyeretett.
A leirt módhoz hasonlóan vannak a Mense, Uh óné, Loire és 

Garonne folyók árvizei is tárgyalva.
Mindezen árvizek tanulmányozásánál a következő két szem

pontra van fektetve a főtekintet:
1. Az egyes gyüjtő-területeken leesett csapadék és az ebből 

lefolyásra kerülő vízmennyiség közti összefüggés megállapí
tására.

2, A mellékfolyók felső szakaszaiból leérkező árhullámok

összehatására és azokból az alsó szakaszon beálló nagy árvizek 
mikénti keletkezésére és lefolyására.

Mindezen tanulmányok a csapadékmérő és vizmércze állo
mások észleleteinek grafikonjaival való igen érdekes összeállítása 
által vannak illusztrálva. Nevezetesen az egyes mellékfolyók 
adatai geológiai alkotásuk szerint különválasztott csoportokba 
vannak állítva, ezek szerint külön csoportositvák a vizátliatlan 
gyüjtő-területtel bíró torrens és külön a nem torrens folyók víz
állásainak grafikonjai.

Ezekből azután azonnal látható, hogy a torrens-jellegü folyók, 
mely csoportja áradt fel és mily mérvben egyszerre ?

Minden vizállási grafikonhoz az illető mérczéhez tartozó 
gyüjtő-terület nagysága, geológiai alkotásának és lejtőségi viszo
nyainak leírása és jellegzésére vonatkozó jegyzetek vannak közölve. 
A vízállások kiváló maximum-értékei külön vannak megjelölve. 
Az egyes grafikonok ily csoportos egymás alá való állítása az 
áradás egész képét és az egyes folyók összehatását igen világosan 
mutatja.

A folyók alsó szkaszaira nézve, ott a hol már az összes víz
mennyiség lefolyik a vízállások külön vannak összeállítva, me
lyekből a mellékfolyók összes víztömegének megfelelő vízállások 
és a főfolyónak ebből származó és az összes víztömegnek meg
felelő vízállások közti összefüggés könnyen tanulmányozható.

Ш. AZ 1882/83. ÉVI TÉLI ÁKVIZEK A SZAJNA VÖLGYÉBEN.

A központi hidrometriai szolgálatot vezető mérnökök által 
az előbbihez hasonló, de még érdekesebb külön tanulmány téte
tett, melyről a következőket tartjuk említésre méltóknak.

Az 1882—83. évi téli árvizek a Szajna völgyében a nevezete
sebb árvizek közé tartoztak és pedig a rendes nagyárvizek osz
tályába.

Ezen áradás osztályozása és jellegzésére mindenekelőtt össze- 
hasonlittatott ezen áradásnál a fontosabb mérczéken beállt leg
nagyobb viz és az árvíz alatti összes feláradás az előbbi évek 
nagy árvizeivel, továbbá összehasonlittattak azon körülmények, 
melyek alatt ezen árvíz előállott az azelőtti nagyvizek hason 
körülményeivel, ebből kitűnt, hogy ezen árvíz is a téli árvizek 
azon jellegző típusához tartozik, mely nem egy nagyobb csapa
dék folytán előállott egyetlen áradásból, hanem több kisebb ára
dás összegezéséből származik, melyek egyenként bár jelentéktele
nek, összeségükben mégis erős áradásokat okoznak.

A tanulmány mindenekelőtt a csapadékviszonyokat tár
gyalja.

Táblázatilag összeállittattak az 1882/3. téli évszak azon 
csapadék csoportjai, melyek folytán az egyes élénken megkülön
böztethető feláradások keletkeztek. Továbbá összeállittattak ezen 
csoportok együttvéve, még pedig a Szajnavölgy legjellegzőbb ész
lelési állomásaira. Továbbá egy részletes táblázatban össze van
nak állítva minden állomáson az évi közép-csapadék és az eddig 
volt nevezetesebb árvizeknek megfelelő csapadékmennyiségek és 
ezek viszonyai az évi közép-csapadékhoz. A kérdésben levő 
1882/3, évre mindezen adatokat kiszámítva, főleg az áradást 
okozott csapadékmennyiség viszonya az évi középhez az, mely az 
összehasonlítás legjellegzőbb alapját képezi.

Látni ugyanis, hogy az előbbi árvizek, melyikéhez áll a
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tanulmányozandó árviz csapadékmennyiség tekintetében leg- [ 
közelebb.

Az árvizek magasságát és azok hatását a tanulmány akkép 
vizsgálja, hogy sorban tárgyalja minden mellékfolyó nagyobb 
feláradását és annak miképi keletkezését s lefolyását a legnagyobb 
részletességgel Írja le, megtartva itt is azon éles megkülönböz
tetést, mely a torrens és nyugodt jellegű folyók közt általában 
tétetik. A leírás igen érdekes és a lefolyt árvíznek mintegy analí
zisét képező része grafikonokkal van illusztrálva.

Ugyanezen szakasz foglalkozik az árviz kulmináczió abszolút 
magasságának összehasonlításával az eddig volt legnevezetesebb 
árvizek magasságával, e czélból a legnevezetesebb árvizek víz
magasságai az 1882/3-ikival a fontosabb mérczékre nézve kivan
nak mutatva és ott, hol az összehasonlítás, valamely feltűnő 
körülményt szolgáltat, annak oka meg van magyarázva.

Végül az árviz hatására és az okozott károkra nézve az elön
tött területek nagyságára és a hajózásban beállott szünetekre 
nézve vannak adatok közölve.

Egyike a legérdekesebb fejtegetéseknek az, mely az árhullá
mok leérkezésének gyorsaságával foglalkozik. E czélból egy gra
fikonban a vízszintes tengelyre a napok, a függélyesre a főbb 
mérczék távolságai vannak felrakva, még pedig a főfolyó alsó 
szakaszának egyik pontjától, mint kezdőponttól.

A grafikonon előtüntetett vonal pedig mutatja, hogy a kulmi
náczió az egyes folyokon és annak egyes vizmérczéin, mikor állt be.

Minden folyóra nézve a grafikonban egy vonal lévén, ezen 
vonalok összesége igen tanulságos képet nyújt az egész árviz 
lefolyásáról és főleg a kulminácziók miképi összehatásáról, neve
zetesen : minél meredekebb az egyes folyóknak megfelelő vona
lak, annál gyorsabban érkezik az árhullám, tehát az egyes folyók 
közt, azok torrens jellegére nézve, érdekes és fontos összehason
lítások tehetők, főleg szabályozási szempontból, esetleg átmetszé
sek tervezésének, vagy egyéb a folyást gyorsító müvek szükségé
nek elbírálásánál.

A grafikonból továbbá tisztán láthatni, hogy az árviz alkal
mával, mely folyók azok, melyek kulminácziója találkozik, hol 
találkoznak és találkozás után ezek leérkezési sebessége mikép 
módosul.

Ezen grafikon az árvizjelzésre nézve is nagy szolgálatot tesz 
azáltal, hogy az egyes folyók áradásainak, mikor és mily mérvű 
számbavételére fontos adatokat nyújt és általa mindegyik áradás 
újabb alapokat szolgáltat a jövőre.

Ezen grafikon nyomán a tanulmány minden folyóra nézve 
külön leírást ad az árhullám leérkezésének menetéről.

Az árviz tömegéről azon számos vizsebesség mérések adnak 
számot, melyek eredményeiről már az előbbi szakaszban volt 
szó. Ezen sebességek, melyek úgy a főfolyón, mint a mellékfolyó 
több helyein, legnagyobb részben felületi sebességmérések alak
jában történtek és azoknak 0‘8 része középsebességül elfogadva 
teljesítettek, újabb adatokat szolgáltattak a tömeg-görbe egyen
letének helyesbítésére. A legnagyobb viz tömege 2200 és 2483 m3 
közt találtatott. A méréseknél tett tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy az árterek a viz lefolyásánál csak csekély szereppel bírnak 
és inkább csak a viz raktározásában működnek közre.

Az árvizjelzési szolgálatnak mikénti működését ezen árviz 
alkalmával a tanulmány külön fejezetben tárgyalja.

Ezen árviz volt az első, melyben a szajnavölgyi árvizjelzési 
szolgálat uj reorganizált alakjában fejtette ki működését, és ek
kor bizonyította be fényesen, úgy gyakorlati fontosságát, mint 
adatainak megbízhatóságát. A kellő időben előre jelzett vízma
gasság lehetővé tették azt, hogy a töltések védképes állapotba 
való helyezése és egyébb szükséges intézkedések kellő időben való 
megtétele által az árvízkárok összehasonlithatlanul csekélyebbek 
voltak, mint azelőtt hasonló árvizek alkalmával.

Hogy az előre jelzések a tényleg bekövetkezett vízállásokkal 
mikép egyeztek, azt a közölt grafikonból lehet legjobban meg
ítélni, hol az előre jelzett és a tényleg bekövetkezett vízállások 
egymás mellé rajzoltattak és melyekből látható, hogy az előre- 
jelzett vízállások úgy a főfolyón, mint a mellékfolyókon a gya
korlatot teljesen kielégítő pontossággal úgy magasság, mint idő 
tekintetében is bekövetkeztek.

A gyakorlati czél azt követelte, hogy a bekövetkezendő víz
állás-maximum minél előbb közöltessék, de a korai előrejelzés 
mindig a pontosság rovására történik, mert közben felléphetnek 
oly körülmények, melyek a meghatározott maximumot alte- 
rálják.

Az előrejelzések mikénti bekövetkezésére nézve példa
képen a következőket közöljük: Mantes-ra nézve az első ára
dás maximuma már november 26-án 7‘70-re jeleztetett és 
az 7‘54 magasságban deczember 28-án be is következett. 
A második áradás január 5-ére 7‘70-nek jeleztetett és 7‘60 kö
vetkezett be.

Az árvizjelzésnél használt szabályok azok voltak, melyek e 
tanulmány IV. fejezetében előadattak.

Az előrejelzések úgy a Szajnán, mint a Marne, Aisne, Oise 
folyókon mindenütt a legjobban beváltak.

Mint minden oly számításnál, hol gyakorlati tényezők sze
repelnek, a vízállások előrekiszámitásánál is a használt gyakor
lati koefficziensek minden fontosabb észlelés által újabb korrek- 
cziókat nyernek és pontosabbak lesznek. így ezen 1882/3. évi 
árviz észleletei is arra szolgáltak, hogy a IV. fejezetben említett 
és a feláradások kiszámításánál használt koefficziensek ponto- 

( sabban meghatároztassanak.
A mi az árvizjelzési szolgálat adminisztrácziójának működé

sét illeti, úgy ez azon alakban, melyben az a III. fejezetben is
mertetett, teljesen kielégítően és az érdekeltek teljes megelége
désére működött. Hogy az árvizjelezvények iránt mily nagy volt 
az érdeklődés, legjobban az bizonyítja, hogy ezen árviz tartama 

I alatt a kérelmezett és a központi hidrometriai szolgálat hivatala 
által kiadott jelezvények száma 5000 körül volt.

A hidrometriai szolgálat fent ismertetett tanulmányaiból lát
ható, hogy minden hidrologiailag nevezetesebb tüneményt alapo- 

i san tanulmányozva kettős czél lesz elérve. Egyrészt a szajna- 
1 völgyi hidrológiai viszonyok körüli ismeretek köre lényegesen 
j kiterjesztetik, a csapadék és vizlevezetés közti viszonyok és össze

függés megállapítására újabb adatok nyeretnek, melyek mind
megannyi értékes adatot képeznek, másrészt pedig a nyert adatok 
az árvizjelzés pontosságának és megbízhatóságának folytonos 
növelésére szolgálnak.

A fent leirt külön tanulmányokon kívül a kisebb fontosságú 
hidrológiai tünemények az évi jelentésekben tárgyaltatnak, eze
ket a VI. fejezetben ismertetjük meg.

10*
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YI. F E JE Z E T .

A hidrometriai szolgálat évi kiadványai.

Az 1854 óta rendszeresített hidrometriai szolgálat a Szajna 
és mellékfolyóinak egész völgyében levő csapadékmérési és viz- 
mércze-állomások észleleteit évenkint összegyűjti és rendszeresen 
feldolgozva egybe állítja. Ezen eredmények 1866-ig terjedő soro
zata Belgrandnak «La Seine» czimü müvében vannak foglalva. 
1866 óta azonban a hidrometriai szolgálat évenkint külön adja 
ki ezen észleleteket és az azokból nyert eredményeket. A hidro
metriai szolgálat ezen évi kiadványai, melyeknek tartalmát a kö
vetkezőkben ismertetjük, két részre oszlanak.

Egyrészük tisztán az észlelési eredmények grafikai kitünte
tését és rendszeres csoportosítását adja, a másik ugyanezen ered
mények számbeli közlésével az illető év hidrológiai viszonyainak 
leírását, azoknak okszerű magyarázatát és a belőlük vonható 
következtetéseket is adja.

I. A HIDROMETRIAI SZOLGÁLAT ÉVI GRAFIKONJAI.

A hidrometriai szolgálat évenkint a szajnavölgyi összes csa
padék és mérczeállásokat a közmunka ministerium «Pont et 
chaussees» osztályának kiadásában a hidrometriai osztály veze
tőinek szerkesztésében megjelenő és «Observation» sur les cours 
d’eau et la pluie» («folyók és csapadékmérési észleletek») czimü 
kiadványban adja ki. Ezen kiadványok atlasz alakban megjelenő 
lapok gyűjteményét képezi, melyek a Szajnavölgy összes észlelési 
állomásainak eredményeit grafikai rajzokban tüntetik elő; szer
kezetük és tartalmuk a következő :

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a kiadványok nem nap
tári év szerint, hanem hidrologiailag megkülönböztetett két fél 
év szerint vannak összeállítva;

nevezetesen: a nyári évszak május elejétől október végéig 
és a téli évszak november kezdetétől ápril végéig. így az egy évi 
kiadvány az észleleteket május kezdetétől ápril végéig tartal
mazza.

Ezen beosztás oka, mely már a IV. fejezetben lett bővebben 
fejtegetve, a májustól-májusig tartó évnek hidrologiailag össze
tartozó voltában rejlik. Egy naptári évben ugyanis a különféle 
évszakoknak csak egyes részei volnának tekintetbe véve.

A következőkben közlött ismertetés alapjául az 1885. évről 
szóló kiadvány vétetett.

A vizállási grafikonok egyes hidrológiai tekintetben össze
tartozó gyüjtő-területi csoportokba vannak foglalva úgy, hogy 
egy-egy lap, egy ilyen terület-csoport összes vizmérczéinek víz
állás vonalait tartalmazza. Öt ily csoport és ugyanannyi lap van 
és pedig:

a Yonne és annak mellékfolyóira; 
a felső Szajna medenczéjének folyóíra 
a Marne « «
az Aisne és Oise « «
az alsó Szajna « «

Minden ily csoport-lap előlapján az illető gyüjtő-területet, 
folyóit, és észlelési állomásait előtüntető kis léptékű helyzeti

vázlat van, melyben az egyes gyüjtő-területek nagysága és azok 
vizátbocsátó vagy vizáthatlan voltuk külön jelzéssel van kitün
tetve.

A vízállások lapján az egész gyűjtő területi csoporthoz tar
tozó valamennyi folyó és azok mérczéinek vonala, felülről le
felé haladó sorrendben, vannak felrajzolva úgy, hogy egy mér- 
czének egy vízszintes sor van fentartva.

E mellett a gyüjtő-területek geológiai alkotása és a torrens 
és nem torrens jelleg szerinti megkülönböztetés és csoportosítás, 
mely már többször említve volt, és az összes következtetések lán- 
czolatán végig húzódik, itt is meg van tartva.

így a torrens jellegű folyók egymás alatt egy csoportban 
vannak összefoglalva.

A mérczék felülről lefelé haladó sorrendjében a főfolyó két 
mércze-állomása közt betorkoló mellékfolyó vízállás-grafikonja és 
a főfolyó két illető mércze grafikonja közé van rajzolva.

Az egész lap évszak szerinti (május—október és novem
ber—április) elválasztott két félből áll. — A napok 55 napos cso
portok szerint vannak beosztva. — A napi vízállásokat előtün
tető vonalon kívül, mely nem folytonos, hanem a napi áradáso
kat és apadásokat lépcső alakjában kitüntető lépcsőzetes vonalat 
képez, még a következő adatok foglaltatnak ezen lapon:

Az első rovatban az illető folyó és mércze neve, a mécze 
0 pontjának tenger fölötti magassága, a mércze 0 pontjában an
nak fennállása óta esetleg beállott változtatások, a vízállások 
változására befolyással biró esetleges körülmények (duzzasztó 
müvek, zsilipek stb.).

Az illető mérczéhez tartozó összes gyűjtőterület nagysága, 
melyről e helyen a csapadék lefolyik.

A vízállások vonalát tartalmazó vízszintes sorokban a kö
vetkező magyarázó és tájékoztató adatok találhatók:

Az eddig volt legkisebb viz, a legnevezetesebb áradások 
magassága tekintettel arra, hogy azok netalán jégdugulás vagy 
más hasonló okból származtak.

A mércze-állomás körüli szakaszban mikor lép ki a folyó a 
mederből, mily mérczeállásnál kezdődik az árterületek elárasz
tása és mikor nevezhető az árvíz már veszedelmesnek, mily víz
állásnál szűnik meg a hajózási forgalom, mindezen számadatok 
ott, a hol a mércze 0 pontja időközben megváltozott, az uj 
0 pontokra vannak redukálva.

A vízállások lépcsőzetesen kitüntetett vonalán a feltűnőbb 
vízállások külön számozással vannak kimutatva, mivel a grafi
konoknak nem annyira a számadatok nyújtása, mint az össze
függés kimutatása lehet czélja. — A vízállások rovatában külön 
jelzéssel ki van tüntetve mikor a viz tiszta, kissé zavaros, vagy a 
hordaléktól nagyon zavaros volt, továbbá számszerinti kimuta
tás van" közölve, hogy az egész évben hány napig volt a viz 
tiszta, kissé zavaros, nagyon zavaros, álló jéggel, vagy jég
zajlással.

A folyók alsó szakaszán lévő mérczékre nézve, nemcsak a 
tényleg beállott, hanem az árvizjelzési szolgálat által előre jel
zett vízállások is ki vannak tüntetve, a mi érdekes és az árviz- 
jelzés megbízhatóságát illető összehasonlításokra nyújt alkalmat.

A vizállási lap utolsó rovatában végre, az illető mérczéhez 
tartozó gyűjtőterület geológiai alkotására és magának a folyó 
természetének jellegzésére szolgáló rövid tájékozható adatok



A FRANCZIAORSZÁGI HIDROMETRIAI ÉS ÁRVIZJELZÉSI SZOLGÁLAT MEGISMERTETÉSE. 77

vannak felsorolva. — így mindenik mérczére nézve a hozzátar
tozó gyűjtőterület geológiai alkotása, annak vizátbocsátó vagy 
vizáthatlan volta, valamint ezen körülményekből az egyes fel
tűnőbb jelenségek okainak magyarázata, nemkülönben a főfolyó 
egyes nagyobb feláradásainak magyarázata, a felsőbb folyók 
összehatásából megjegyzésképen közölve van. — Mindezen jegy
zetek a már többször említett és a Szajna egész hidrológiájának 
alapját képező felosztásra vonatkozik, mely a vizátbocsátó és 
vizáthatlan területek és ezzel párhuzamban a torrens és nyu
godt folyók közt tétetik.

Az előbbiekben ismertetett vizállási lap a hidrológiáikig egy 
egészet képező csoportról igen átnézetes és az egyes folyók össz- 
müködését ábrázoló képet ad.

Főleg az áradásokat jelző vizállási csúcsoknak jelentkezése 
az alsó mérczéken és azoknak mikénti együtthatása igen szépen 
világlik ki, és ezen grafikonoknak tulajdonképeni czélja is az, 
hogy általános átnézetes képet adjon a folyó egy évi életműkö
déséről , a minek az a fennemlitett alakjában teljesen meg 
is felel.

A kiadványban közölt vizmérzzék száma:

a Yonne medenczére ...................  13
a Felső Szajna medenczére ... _ 13
a Marne « 12
az Aisne és Oise « ...........  10
az Alsó-Szájna « ........... ... 5

összesen: 53

A grafikonok második csoportja a csapadékmérési észlele
teket tünteti elő.

Ezeknek kettős czélja van : maguknak a csapadékmennyi
ségeknek és a csapadék s vízállás közti összefüggésnek rajzbeli 
előtüntetése. — A csapadékok kitüntetésében a főczél lévén: 
azoknak átnézetes volta és az összetartozóknak egymás mellé 
való állítása által az összes csapadékviszonyok általános képét 
nyújtani, főfigyelmet kellett azok miképi csoportosítására he
lyezni. — A következőkben leirt lapból láthatni, hogy ezen czél 
az összeállítás formája által tökéletesen el is lett érve, mert végig 
tekintvén egy ily lapon, úgy a kisebb gyűjtőterületeken végbe 
ment meteorologiai tüneményekről, valamint azok miképeni 
összehatásáról, az ezen tüneményeket követő vizállási jelensé
gekről, végül az egyes mellékfolyók gyűjtő területeinek csapadék 
viszonyáról úgy külön, mint azok egymásra való hatásáról, nem 
különben az egész gyűjtőterületek csapadékviszonyainak össze
függéséről az utolsó szakaszok vízállásaival, egy oly tiszta képet 
nyerünk, mely az ide vágó sokféle kérdés megoldásához igen be
cses eszközt szolgáltat.

A csapadékok adatainak csoportosítása 6, a nagyobb mel
lékfolyók és a főfolyó nagyobb szakaszaihoz tartozó, gyűjtőterü
leti csoportban és pedig felülről lefelé haladva történt. — Ily 
módon a felső Szajna, Aisne, Oise, Marne stb. medenczékre külön 
csoportok vannak.

Minden ilyen csoportban a csapadékmérő állomások adatai 
közül csak a legjellegzőbbeké vannak rajzban előállítva, a 
közölt átlagértékek azonban az összes állomásokból vannak ki
számítva.

A csapadék mennyiségek szokás szerint itt is grafikailag

fekete lépcsők alakjában, Va mm. =  1 mm. mértékben vannak 
előtüntetve és pedig azon nap rovatában, melyben azok észlel
tettek. — A feltűnőbb csapadékok magassága még külön szám
mal is ki van tüntetve.

Az illető medencze kiterjedése és többé, vagy kevésbé egy
öntetű volta szerint, 2 vagy több jellegző csapadékmérő állomás 
(rendesen az árvizjelző állomások) adatai vannak közölve. Ezen 
sorok alatt pedig közvetlenül azon mellékfolyó, vagy a főfolyó 
azon vizmérczéjének átnézeti kis grafikonja, melyben ezen csapa
dékok lefolyása mutatkozik, tehát az illető medencze gyűjtő 
folyójának legalsóbb mérczéje. — Ezen csoportosítás lehetővé 
teszi annak átnézetét, hogy bizonyos évszakban és körülmények 
közt a leesett csapadéknak hányadrésze és mennyi idő alatt ér
kezik a gyűjtő folyóba.

Mindenik gyűjtőterületi csoportra nézve ki van tüntetve az 
évi középcsapadék és a csapadékos napok középszáma, mind
kettő az összes csapadékmérő állomások eredményeiből szá
mítva. — Mindenik csapadékmérő állomás neve mellett annak 
tengerszin fölötti magassága áll, valamint azon esetleges meg
jegyzések, melyek a csapadékmérő elhelyezésére és az eredmé
nyek megbízhatóságára vonatkoznak.

Mindenik csapadékmérö állomásról a havi összes és évi 
összes csapadék, valamint csapadékos napok száma külön kimu
tatásban van közölve.

Végre az egész lap fején az egész Szajnavölgy 102 észlelési 
állomásától vett illető évi csapadék-közép és csapadékos napok 
száma közöltetik.

A csapadék-közepek meghatározása mindenütt az illető 
terület geológiai viszonyainak és kiterjedésének számbavételével 
(tehát mértani közép számítása által) történt.

Ezeken kívül még a levegő és a viz napi hőmérsékletét elő
tüntető grafikon és ugyanezen értékeknek havi legnagyobb, 
legkisebb és közép értékét feltüntető táblázatok vannak közölve.

A fentebbiekben leirt csapadék kimutatásoknak, azon nagy 
előnyük van, hogy 2 lapon a Szajna és mellékfolyóinak egész 
gyűjtőterületére vonatkozó összes fontosabb csapadék értékeit 
igen átnézetesen és czélirányosan mutatja be, mi által minden 
reá vonatkozó kérdésre átnézetes tájékoztatás van adva.

Összehasonlítva az észlelési eredmények ezen feltüntetési 
módját a csehországi vagy badeni hidrografiai intézetek hason- 
czélu kimutatásaival (lásd vízrajzi osztály 1886. évi évkönyvét) 
el kell ugyan ismerni, hogy e kettő, főleg a csehországi intézet, 
grafikonjai pontosabb és kimerítőbb adatokat nyújtanak ugyan, 
mint a szajnavölgyi hidrometriai szolgálat, azonban azon czél, 
melyet a francziaországi kiadványnál szembeötlő, t. i. általános 
tájékoztató képet nyújtani az illető év hidrológiai viszonyairól, 
ez utóbbinál tökéletesebben el van érve. — Az illető év hidro
lógiai viszonyainak részleteit a következőkben leirt évi jelen
tés adja:

П. A HIDROMETRIAI SZOLGÁLAT ÉVI JELENTÉSEI.

A hidrometriai szolgálat évenkint, a közmunkaministerium 
kiadásában megjelenő, évi jelentést ad ki, mely az illető év hi
drológiai viszonyainak leírását és azok tanulmányozását adja. 
Ezen «Eesumé des observation centralisées pendantГаппёе...»  
(Az , , , , évre vonatkozó észlelések eredményei) czim alatt meg
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jelenő jelentés, mely a hidrometriai szolgálat és a meteorologiai 
társulat társ viszonyánál fogva utóbbinak évkönyveiben is közzé- 
tétetik, tartalmánál és szerkezeténél fogva igen figyelemre méltó. 
Abban különbözik ugyanis a többi hidrografiai intézet szokásos 
évi jelentéseitől és hason czélu intézetek évkönyveitől, hogy 
nem szorítkozik egyedül az illető év adatainak közlésére és ösz- 
szeállitására, hanem minden évi jelentés egy-egy külön hidroló
giai tanulmány, mely az illető év viszonyainak leírásával, vagy 
mint az évkönyv szavai kifejezik, annak «meteorologiai történe
tével» együtt, minden tünemény alapos fejtegetését, okainak és 
követelményeinek bő magyarázatát képezi, úgy hogy ezáltal 
minden évkönyv a szolgálatnak úgy tudományos, mint gya
korlati szempontból való fejlesztésének hathatós eszközéül 
szolgál.

Az évi jelentések ezen irányzata, mely még Belgrand ide
jéből származik, annak halála után a szolgálatot jelenleg vezető 
szakközegek által még inkább fejlesztve lett. Sőt ez irányzatot 
követve, tartalma nem is fektetett eleintén annyira súlyt az 
illető évi adatok részletes közlésére és összeállításra, inkább a 
fent említett leírásra és összehasonlításra, csak az utóbbi évek 
évi jelentéseiben látható, hogy a hidrometriai szolgálat a leírások 
és fejtegetések mellett az adat közlésére is figyelmet fordít.

A jelentések ezen különleges irányzatának megismertetése 
czéljából a következőkben ezek szerkezetével bővebben fogunk 
foglalkozni, alapul véve az 1875. és 1885. évi jelentéseket.

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy ezen jelentésekben köz- 
lött adatok sem vonatkoznak a naptári évre, hanem mint fentebb 
jeleztetett, május 1-től a legközelebbi év május 1-ig, de ez csak 
a csapadék-észleletekre vonatkozik, mig a vízállásokra és azok 
középértékeire a rendes naptári év van alapul véve.

A bevezetésben az illető év általános jellegzése és hidrológiai 
viszonyainak általános leírása közöltetik; e tekintetben a már 
ismertetett évszak szerinti felosztás a különválasztást igen elő
segíti. Ezen évszakok jellegzése, azoknak száraz vagy csapadék- 
dus voltának leírása és a legfontosabb állomások csapadékainak 
havi és évszaki összegeinek kitüntetése által éretik el.

Az általános leírás foglalkozik egyrészt az egész Szajnavölgy 
illető évi feltűnő csapadék-jelenségével, azok okaival és követ
kezményeivel, másrészt ezzel összefüggésben a vizállási viszo
nyok általános jellegével és a mutatkozó feltűnő jelenségekkel. 
Összehasonlítások tétetnek arra nézve, hogy az illető év jellege 
azt általában a rendes, vagy mily tekintetben rendkívüli évek 
közé sorozza.

Ezen általános jellegzést követi a leírás két fejezete, melynek 
elseje a csapadék-viszonyokkal, másodika a vízállások- és víztö
megekkel részletesen foglalkozik.

1. Л csapadékok.
A csapadék-viszonyok részletes leírása azon általánosan elfo

gadott szempontok alapján történik, melyek a IV. fejezetben meg- 
emlittettek.

Először, tekintettel az illető észlelési állomások magassági 
fekvésére, az észlelési állomások 4 csoportra osztattak : az igen 
magasan fekvő hegyvidéki, a közepes magasságban és a síkság
ban fekvő, végül a tengerhez közel eső vidékekre, az eredmények 
külön vannak csoportosítva és kimutatva, hogy azok az álta

lános Belgrand-féle törvénynyel mennyiben egyeznek vagy tér
nek el?

Második szempont: az illető állomások helyzeti fekvése 
uralkodó szélirányhoz, erős szelekhez stb. Az ezekben mutatkozó 
feltűnő jelenségek külön megmagyaráztatnak.

Az illető év hidrológiai viszonyaiban netalán található spe- 
cziális jellegző tulajdonok külön kiemeltetnek, igy például az 
1875. év csapadék-viszonyai általánosan azt mutatják, hogy ez 
az 1874. év rendkívüli szárazsága és az 1876. év rendkívüli csa
padékai közt mintegy az átmenetet képező átlagos jellegű évnek 
tekinthető.

Ez az átlagosság az egész medenczére vonatkozó középér
tékeknek a 14 évi középértékkel való összehasonlításból tűnik ki 
legjobban.

Az egész évi értékeknél sokkal jobban jellegzik az illető 
évet az évszaki csapadék-értékek. E czélból az egyes évszakok 
csapadékviszonyai külön le vannak írva, s azoknak feltűnőbb 
tulajdonságai kiemelve. A legjellegzöbb állomások évszaki érté
kei az eddig észlelt feltűnőbb értékekkel összehasonlittatnak.

Az egyes évszakok viszonyai külön fejezetekben a legna
gyobb részletességgel leiratnak, — igy a téli évszaknak hőmér
sékleti, liavazási és olvadási viszonyai, a volt viharok, az elő
fordult rögtönös olvadások, vagy hőmérsékleti változások.

Főleg a hó mennyiségére, annak raktározására és a téli 
csapadékok viszonyaira a legkimeritőbb adatokat közli a leírás.

A tavaszi csapadékviszonyok leírásánál hasonló részletesség
gel vannak előbb főbb vonásokban az összviszonyok és azután a 
feltűnőbb jelenségek külön leírva.

így például egy-egy viharral és záporral járó 2—3 napig 
tartó csapadék-tüneményekről legrészletesebben ki van mutatva, 
hogy e tünemény meddig, mennyi ideig és az egyes helyeken 
mily intenzitással tartott és mily körülmények közt folyt le.

A nyári csapadék és meteorologiai viszonyok leírása hasonló 
részletességgel halad hónapról-hónapra, kiterjeszkedik a hőmér
sékleti viszonyokra, és viharokra, előadja a meteorologiai tüne
ményeket minden részleteiben, melyek csapadékviszonyok ala
kulására befolyással bírtak. Maguk a csapadékok pedig napról- 
napra közölve, a feltűnőbbek külön kiemelve, sőt helyenként 
óráról-órára vannak feljegyezve; az egyes 'csapadékdus szélirá
nyoknak és nagyobb csapadék-hónak haladása minden részletei
ben külön van fejtegetve.

Hasonló módon van az őszi évszak tárgyalva. A meteorolo
giai viszonyok ezen leírása, mely minden hónapra külön, sőt 
egyes feltűnőbb jelenségeknél minden napra külön kiterjeszke
dik, semmiféle erre vonatkozó körülményt figyelmen kívül nem 
hagy, a legrészletesebb számadatokkal el van látva, igen kime
rítő, érdekes és bizonyos esetekben igen fontos adat-anyagot 
szolgáltat. Természetes, hogy az egyes meteorologiai tényezők 
leírásánál és az adatok közlésénél főleg azokra van fősuly fek
tetve, melyek különösen hidrológiai tekintetben bírnak fontos
sággal. Úgy hogy a hidrologiailag nevezetesebb jelenségek meg
ítélésénél azon gyakran előforduló esetben, midőn a kívánt fel
világosítást egyedül számadatokból nem lehet nyerni, ezen rész
letes leírások igen becses szolgálatot vannak hivatva tenni.

A csapadékviszonyok leírását kiegészítő azon táblák és 
kimutatások sorozata, melyekben a csapadék illető évi adatai a
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feltűnőbb évek csapadékviszonyaival össze vannak hasonlítva. 
Ilyen a legmagasabb fekvésű csapadékmérő-állomások csapadék- 
mennyiségeinek összehasonlító táblázata, mely az egyes állomá
sok csapadékmennyiségeinek viszonyát a maximumhoz adja, — 
továbbá az egyes állomásoknak bizonyos évsorozatból és ezek 
közepéről vett eredményeinek táblázata; mindezekben az ered
mények csoportosítása a geologiailag megkülönböztetett csopor
tok szerint történik.

2. Л vízállások.
A vizállási viszonyok közlésénél az évi jelentés szintén az 

előfordult vizállási jelenségek részletes leírására, a nevezete
sebbeknek különös kiemelésére és okainak megvizsgálására 
helyezi a fősulyt és e tekintetben ugyanazon sorrendet követi 
mint a csapadékviszonyok leírásánál.

Mindenek előtt az illető év viszonyainak általános jellege 
lesz leírva, hogy az milyennek mondható általában? A legköze
lebbi felosztás a téli és nyári évszak szerinti megkülönböztetés.

Itt külön vétetik a nyári és külön a télinek nevezett évszak 
tárgyalás alá.

így a nyári évszak jellemzésénél a vizállási viszonyok után 
ítélve, kikutattatik, hogy az illető évszak átlagos jellegii-e, kis 
vizeket, avagy az átlagosnál feltünőleg nagyobb vizeket mutat-e? 
E czélból az évek bizonyos sorozatára az évszaki szélső vízállá
sok a kérdésben levővel összehasonlittatnak. A nyári évszak jel
legzésére a források viz-szolgálmánya ad igen érdekes adatokat, 
a mikre különben is a Szajna hidrometriai szolgálata Belgrand 
óta a vízhasznosítás különös fontosságánál fogva, de azért is 
nagy figyelemmel van, mert az elpárolgás és talaj beszivódás fon
tos, de eddig még kevéssé ismert tényezőire ezek igen becses 
következtetési alapul szolgálnak.

Az évszakok vízviszonyainak jellegzésénél az egyes össze
tartozó medenczék külön tárgy altatnak.

Azután a vízviszonyoknak havi leirása következik. Minden 
egyes hónap külön tárgyaltatik, és a benne előfordult, bár csak a 
legkisebb mellékfolyót érintő, áradás oka és következménye s 
azoknak mikénti összehatása leiratik.

Ezen leírásoknál nagy figyelem van arra is fordítva, hogy 
az egymásután következő esőzésekből származó áradásoknál azon 
szerves kapcsolat, mely a korábbi csapadékoknak, mint elő
készítő és a talajt telitő (saturáló) szerepére vonatkozik, minde
nütt kiemeltessék.

A havi vízállás-viszonyok leirása egyáltalán a legnagyobb 
részletességgel foglalkozik nemcsak az illető hónap vizállási 
viszonyaival, hanem mindazon körülményekkel, melyek ezzel 
kapcsolatban állanak. Ilyenek a talaj és hőmérsékleti viszonyok
nak befolyása a vízállások alakulására, a magasabb vízállások 
által netalán okozott károk stb. Itt is, mint a csapadékviszonyok 
tanulmányozásánál, egy-egy havi leírás egy-egy szükebb keretű 
tanulmány, mely az illető hónap hidrológiai viszonyait egész 
önállólag tárgyalja.

Bár a rendes és feltűnőbb vizállási jelenségeket magába 
nem foglaló időszakok leirása is a legrészletesebben tárgyal min
den arra vonatkozó körülményt, mégis a feltűnőbb hidrológiai 
jelenségekkel biró időszakok leírásai az évi jelentésben kimerítő 
tanulmányokat képeznek, — melyek oly modorban vannak

tartva, mint az V. fejezetben ismertetett külön tanulmányok, 
így az 1875— 1876. évről szóló jelentés az 1876. évi nagy Szajna- 
árviznek azon leírását adja, mely az У. fejezetben van meg
ismertetve; a miért is e helyen csak a nevezett fejezetben fog
laltakra utalunk.

3. Л víztömegek mérése.
Az oly évekről szóló évi jelentésben (mint az 1876-ik év), 

melyben feltűnő nagy árvizek, vagy abnormalis kisvizek mutat
koztak és melyben az illető folyammérnökök és szakaszmérnökök 
vizsebesség méréseket eszközöltek, ezek eredményeit a hidro
metriai intézet illető évi jelentései közük.

A jelentésnek ezen része egyáltalán nem foglalkozik a sebes
ség-mérések részleteinek, és a belőle várható elméleti következ
tetéseknek közlésével, hanem egyszerűen a tett méréseket és 
azok eredményét közli.

Ily mérések, melyek 1876-ban a szajnavölgyi folyók leg
nagyobb részén eszközöltettek, legnagyobb rész felületi sebesség- 
mérések, melyek úszókkal, vagy szárny, Darcy cső, Bheometre 
segélyével tétettek és eredményeik 0 8 0  része középsebességnek 
vétetett.

Minden egyes folyóra nézve közöltetik, hogy a mérés mily 
vízállás mellett, áradó vagy apadó vízkor és mikor tétetett, és az 
eredmény hány köbméter volt.

Ezen minden folyóra külön táblázatilag kimutatott értékek 
igen gazdag és becses adat-anyagot szolgáltatnak.

Végre ezekből a tömeg-görbék egyenletére tehető következ
tetések közöltetnek. A lefolyt árvíz összes tömegéből és a csapa
dékmérések eredményéből végül az illető árvízre a lefolyási 
koefficziensek számítása van közölve, úgy, a hogy az a IV. feje
zetben ismertetve van.

Az évi jelentés külön és részletesen emlékezik meg mindig 
a lefolyt évben teljesített árvizjekésekről, azoknak úgy műszaki, 
mint adminisztratív oldalára vonatkozó intézkedésekről, a tett 
tapasztalatokról és az elért eredményekről.

Ez által minden évben uj meg uj erre vonatkozó intézkedé
sek lesznek életbe léptetve, mert az egy-egy árvíz alatt tett előre
jelzési intézkedések eredményeinek összeállítása igen szembe
tűnően mutatja, hogy hol és mily hiányok volnának e tekintet
ben még pótlandók.

A hidrometriai szolgálat évi jelentéseinek fent ismertetett 
tartalma és szerkezete az utóbbi években úgy tartalmilag, mint 
alakilag lényegesen tökéletesbült. Nevezetesen az illető év egyes 
fázisainak részletes leirása mellé a csapadék és vizállási adatot 
részletesen tartalmazó táblázatok is hozzá vannak csatolva.

Ezen táblázatok sorozata a következő:
a) Az egyes csapadékmérő-állomások évi csapadék összegei

nek táblázata, mely tartalmazza:
Az állomás nevét, tengerfeletti magasságát, az illető évi 

csapadék mennyiségét, és az állomás utolsó húsz évi csapadék 
közepét. Az állomások departementek szerint vannak csoporto
sítva. Az 1885. évi jelentésben a Szajna meüékfolyóinak gyűjtő
területére 151 észlelő állomás eredménye van közölve.

b) Az egyes mellékfolyók és a főfolyó egyes összetartozó 
gyüjtő-területi csoportjaira vonatkozó középcsapadékok táblázata. 
Ezen táblázat, mely a csapadékok és az azokból lefolyásra kerülő
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viz tömegére vonatkozó összes számításokra adja az átlag értéke
ket, a következő szerkezettel bír.

A mellék- és főfolyók gyűjtő területe kilencz összetartozó 
gyűjtő-területi csoportba (medenczékre) van osztva, mindegyik 
csoport annyi alcsoportra, a hány geologiailag összetartozó for- 
mácziója van ; ezeknek gyűjtő-területei úgy külön, mint együtte
sen ki vannak mutatva.

Minden ily alcsoportra az azon levő csapadékmérő-állomá- 
sok eredményeinek számtani közepe képezi az évi középcsapadé
kot. Ezen alcsoportok középcsapadékainak mértani közepe, mely 
a területek nagysága szerinti hozzájárulás alapján (lásd IV. feje
zet) számittatik, képezi a terület-csoport középértékét. Végül: 
ezen csoport közepekből a területek arányában vett mértani 
közép képezi az egész Szajnavölgy illető évi középcsapadékát.

Az illető év eredményeinek összehasonlítása czéljából az 
utolsó 24 évre, külön minden évre, van az évi számtani és 
mértani közép közölve, és ugyancsak ezen évsorozatból vett 
évszaki közepek, az illető év évszaki közepei mellett, kimutatva.

c) A havi csapadékok mennyiségének táblázata, melyben a 
nagyobb, hidrologiailag összetartozó, geológiai csoportokon válasz
tott, egy-egy fontosabb állomásról a havi és évi csapadék-összegek 
vannak közölve, és pedig: az észlelő évről, az azt megelőző két 
előbbi évről és az utolsó 20—30 évi középből, ugyanezeknek kis 
átnézeti grafikonjaival.

A legnagyobb havi csapadékmennyiségek külön vannak 
kitüntetve.

d) Az évszaki középcsapadékok összehasonlító táblázata, 
mely a fent többször említett okokból a Szajnavölgy különleges 
hidrológiai viszonyainál fogva egyike a legfontosabbaknak. Ezen 
táblázatban a csapadékmennyiségek hét geologiailag egyöntetű 
gyűjtő-területi csoport szerint vannak összeállítva, melyek terü
lete külön ki van tüntetve.

Minden csoportból egy legjellegzőbb állomás adatai vannak 
kiválasztva. Ezen állomásra nézve az illető év. az azt megelőző 
két év és az utolsó 20—30 év közepéből vett következő értékek 
vannak kimutatva: az évi összes csapadékmennyiség, a három 
havonkinti időcsoportok szerint összegezett csapadékmennyiség, 
és ezen mennyiségek viszonya az évi középcsapadékhoz; az 
évszaki csapadékósszegek a nyári (május-október) és téli (novem
ber-április) évszakra külön, és ezek viszonya az évi középcsapa
dékhoz.

Látnivaló, hogy ezen érdekes táblázat czélja kimutatni, 
hogy az év egyes szakában jelentkezett csapadékok egymáshoz és 
az évi középcsapadékhoz képest mily arányban vannak elosztva ? 
hogy ezek alapján a velük korrespondeáló vízállásokkal összevet
hetők legyenek.

e) A napi legkisebb hőmérsékletek táblázata, mely a leg
magasabban (Jettons) fekvő állomás és a párisi észlelde napi 
minimális hőmérsékletét tartalmazza.

f )  A táblázatok utolsó csoportja a folyók napi vízállásainak 
táblázata.

A vízállások kimutatása az egyes nagyobb folyók és azok 
mellékfolyóinak medenczéi szerint vannak csoportosítva.

A folyók és azok mérczéi egymás melletti rovatokban, a 
mint azok felülről lefelé következnek, úgy vannak egybeállitva, 
hogy a folyó két mérczéje közt betorkoló mellékfolyó mérczéinek

rovata a táblázatban is a főfolyó illető két mércze-rovata közé 
van állítva, úgy hogy a fő- vagy mellékfolyón levő árhullám 
lehaladása, esetleg többek összetalálkozása világosan követhető. 
A mellékfolyók medenczéinek táblázatában a főfolyó azon leg
felsőbb mérczéje van bevéve, melyben az illető mellékfolyó ösz- 
szes víztömege kifejezést talál. A vízállások minden napról és 
minden mérczéről közöltetnek, a havi legkisebb és legnagyobb 
különösen ki van tüntetve és ugyanezen lapon alatta az illető 
mérczén eddig észlelt legnagyobb és legkisebb viz is meg van 
jegyezve.

VII. F E JE Z E T .

Az észlelések megtétele, kezelése és feldolgozása.

A francziaországi folyók hidrometriai szolgálatának pro- 
grammjában az észleletek rendszeresítése, azok kezelése úgy m ű
szaki, mint adminisztratív tekintetben a leglényegesebb pontok 
egyike, a miért is ezekre igen nagy gond fordittatik. Már a 
Garonne medenczéjének hidrometriai szolgálatánál, a szolgálat 
ezen része igen rendszeres és tökéletes volt, de az ott észlelt cse
kélyebb hiányok a szajnavölgyi szolgálatnál már pótoltattak, ezen 
szolgálat rendezésénél az észlelések megtételére és azok kezelé
sére egy minden tekintetben tökéletes és a viszonyoknak meg
felelő rendszer lett alkotva, és az erre vonatkozó utasításokba 
foglalva. A hidrometriai szolgálat által tett észlelések főleg: 

a csapadékmennyiségekre, 
a vízállásokra 
és a vízmennyiségekre 

vonatkoznak.

I. A CSAPADÉKMENNYISÉGEK ÉSZLELÉSE.

A csapadékmennyiségek észlelése a szajnavölgyi hidromet
riai szolgálat czéljaira azon csapadékmérő-állomásokon történik, 
melyek legnagyobb részt ezen szolgálat által szerveztettek és 
melynek felügyelete és kezelése alatt állanak, annál is inkább, 
mivel az észlelők rendesen a műszaki szolgálat alsóbb rendű 
közegei (zsilip-, csatorna- és útfelügyelők stb.). A hidrometriai 
szolgálat különleges czéljaira szolgáló ezen állomásokon kívül 
van azonban Francziaország területén számos tisztán meteoro
lógiai szempontból szervezett és a franczia közoktatási ministerium 
alá tartozó központi meteorologiai intézet (bureaux meteorologi- 
que central) által kezelt észlelő állomás.

Miután ezen két intézet által külön kezelt állomások külön
leges czéljaikon kívül még az általános klimatológiai adatokat is 
gyűjtik és hogy a hidrometriai szolgálat állomásai által nyert 
eredményeket az ország meteorologiai intézete is felhasználhassa 
és viszont, e czélból a hidrometriai szolgálat és a meteorologiai 
központi hivatal közt egy officiell, bár csak czimleges, de lényegé
ben társviszony áll fenn.

A hidrometriai intézet eredménye az országos meteorologiai 
intézet által és viszont felhasználtatván, az egyöntetűség czéljá
ból a közmunka minister, az árvizjelzési bizottság elnöke által, 
az országos meteorologiai hivatal igazgatótanácsában képvisel
tetik.
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A Szajna hidrometriai szolgálat által eredetileg rendszeresí
tett csapadékmérőállomásoknak hivatása az volt, hogy a ren
des és naponkinti észleléseken kívül egy bizonyos napi csapadék 
maximumon túl postai vagy távirati jelzést küldtek a hidromet
riai szolgálat kijelölt közegeinek, melyek azután az árvizjelzés 
alapjául szolgáltak.

А III. szakaszban említett rendeleti gyűjteményei szerint 
1885-ben újjá szervezett hidrometriai szolgálatnál a csapadék
mérő-állomások két osztályba soroztattak.

1. Az elsőrendű árvizjelzési állomások, melyek az egyes 
mellékfolyók gyűjtő-területeinek legjellegzőbb pontjain állíttat
tak fel kevés, de mégis oly számban, hogy azok eredményeiből 1 
az illető gyűjtő-területen történt minden nevezetesebb metorolo- 
giai és a ombrometriai jelenségről következtetést lehessen vonni. 
Ezek az árvizjelzési szolgálat keretébe bevonattak és rendes napi 
észleléseiken kívül, melyeket az általános észlelési utasítás nyo
mán végeznek, minden állomás egy külön rendelettel bir, mely 
részletesen előírja, hogy az mily utón és módon járul az árviz- 
jelzéshez. Ezen rendeletek az árvizjelzési szolgálathoz tartozván, 
az állomások ez iránybani működése а III. fejezetben foglaltatik 
és itt azoknak, csak mint rendszeres észlelési állomásoknak, sze
repéről leend szó.

2. A tanulmányi csapadékmérő-állomások, melyek czélja: 
eredményeivel azon a többi fejezetekben ismertetett sokoldalú 
tanulmányokra a szükséges anyagot szolgáltatni, melyek a csa
padék-viszonyokra vonatkoznak.

A csapadékmérő-állomások száma és elhelyezése.
A Szajna völgye hidrológiai viszonyainak azon alapos tanul

mányozása, mely а IV. fejezetben ismertetett, csak egy igen bő 
adat anyag alapján volt lehetséges és hogy az továbbra is fej
leszthető legyen, szükséges volt egy igen sürü észlelési hálózatot 
fentartani.

Az állomások számánál és elhelyezésénél követett eljárásnál 
természetes az volt a főelv: annyi és oly állomást szervezni, hogy 
a gyüjtő-terület bármely részén leesett, bár csekélyebb mennyi
ségű, csapadék az észlelési állomások eredményeiben kifejezést 
találjon, a mig tehát ezen elv az állomások lehető egyenletes 
elosztását kívánta, a Szajnavölgy specziális hidrológiai viszonyai 
még más szempontokat tettek szükségessé. Nevezetesen a folyók 
többé-kevésbé torrens volta és ezekkel kapcsolatban a gyűjtő
területek geológiai alkotása. Miután ugyanis, a mint többször 
említve volt, az árvizek kulminácziója rendesen a torrens jellegű 
folyók kisebb, de többszörös feláradása által szokott okoztatni, 
azért a vizáthatlan gyüjtő-területeken főleg azok magasabb 
részeire, a honnan ezen torrens áradásokat okozó csapadékok 
gyorsan lefolynak, igen sürü csapadékmérő-hálózat szükséges, 
mig a vizátbocsátó gyüjtő-területeken az állomások ritkábban 
vannak elhelyezve. Továbbá a vízválasztók, a völgyek hosszúkás 
alakja és esési viszonyai mindmegannyi tényező, mely az állo
mások elhelyezését befolyásolja.

Hogy az állomási hálózat sűrűségéről átnézetet adhassunk, 
a következő tájékoztató adatokat említjük m eg:

Jelenleg (az 1885. jelentés szerint) a Szajna mellékfolyóinak 
egész gyűjtő területén (78650 □  klmtr) 151 csapadékmérő állo
más van, tehát átlag 520 □  klmtre esik egy állomás.

Évkönyv .

A részletekre nézve szolgáljanak a következő adatok:
A torrens jellegű Yonne gyűjtőterületében 337 □  klmtrre 

esik egy észlelő állomás, a kevésbbé torrens felső Szajnán 553 □  
klmetrre, a kis esésű Marne gyűjtőterületén 805 □  klmtre egy 
állomás.

A mi az árvizjelzési állomások számát illeti: az egész 
Szajna völgyében 24 ily főállomás létezik, tehát átlag 3277 
□  kimre jut egy árvizjelzési állomás, de ezek közül a Yon- 
ne-ra mint torrens jellegű folyóra 9 ju t (átlag 1237 □  klmtre egy 
állomás).

Az észlelések megtevése és kezelése.

Az észlelések megtevése és azok mikénti kezelésére nézve 
az észlelők részére kidolgozott és rendelet alakjában kiadott uta
sításból a következőkben ismertetjük meg a fontosabb pontokat:

A csapadékmérő állomásokon észlelteinek a csapadék ma
gassága és a szélirány.

A csapadék mérése reggel 7 órakor történik és eredménye a 
I múlt nap rovatába iratik. — A használt eső-mérő háromféle 

alakú szokott lenni; újabb időben azonban mindenütt az «Asso- 
I ciation seien tifique» által szerkesztett csapadékmérővel lesznek 
I  pótolva és oly helyeken, hol régibb idő óta más szerkezetű csa

padékmérő van, ezen uj csapadékmérő a régivel együtt hosszabb 
időn keresztül észleltetik és ebből a régibb eredmények átszámí
tására szolgáló viszonyszám származtatik.

Az újabban általán használt csapadékmérő, a hazánkban 
alkalmazotthoz szerkezetileg hasonló, 4 □  decimeter felületű 
felfogó edényből és alatta levő gyüttő edényből áll, melyből az 
összegyűlt csapadék egy beosztott mérő hengerbe öntetik. Hideg 
időben a gyűjtő edénybe kevés só helyeztetik.

A csapadékmérő egy faoszlopra úgy lesz elhelyezve, hogy 
felső felülete 0*5—0 6  méterre a földszin felett legyen, a fellálli- 
tás helyének lehetőleg szabad és fák, házak stb. tárgyaktól leg
alább 20 méter távolban kell lennie.

Ezeken kiviil még használtatni szoktak a Vignon és más
féle régibb csapadékmérők, melyek azonban csak szerkezeti 
részleteikben különböznek az előbbitől, elvük és nagyságuk 
ugyanaz.

A havi csapadékjegyzékben, a napi csapadékmennyiségen 
kívül, azon idő is beiratik, mely alatt az leesett, ezenkívül még 
jegyzés alakjában kitétetik, hogy az eső folytonos megszakítással, 
zápor vagy viharral járt eső volt.

Viharral összekötött csapadéknál annak ideje és tartama 
pontosan bejegyzendő.

Nagy záporeső alkalmával, mely óránkintlegalább 10 mm-re 
tehető, az észlelő a záporeső végén a gyűjtő edényt kiüríti és 
ezen csapadékot a záporesők rovatába írja, de ettől függetlenül 
a napi csapadékmennyiségnél is tekintetbe veszi.

A hó alakjában leesett csapadékmérésre nézve a következők 
jegyzendők meg. — Vagy a csapadékmérő edény felületére esett 
hó megolvasztatik és mint az eső megméretik a mérő-csőben, 
vagy a mi sokkal helyesebb és a szél által az edényről elvitt hó
tömeg folytán okozott hibát is elenyészti, a következő eljárás 
használtatik.

Szabadon álló tiszta helyen, mely az erősebb szélnek kitéve 
nincs, a leesett hóból a csapadékmérő felfogó területével egyenlő
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területű henger lesz kivéve, a mire ezen henger maga is szolgál
hat és az ezen hómennyiség megolvasztása után nyert viz- 
mennyiség lesz megmérve. — A megolvasztás és lemérésnél a 
nálunk is szokásos óvintézkedésekre figyelem fordittatik.

Ezeken kívül hozzávetőleges adat képen a jegyzet rovatban 
a talajt fedő hóréteg vastagsága is közöltetik.

A havas napok külön lesznek a havi jegyzékben megjelölve.
A csapadékmérő állomásokon a fentebbieken kívül jegyez

tetnek, az időjárás, a széliránya a szélvitorla és a felhők vonulási 
iránya után a szél erőssége.

Csak némely állomáson lesz a napi hőmérsék maximuma és 
minimuma az elpárolgás és légsulymérő is észlelve, mikre nézve 
külön utasítások vannak.

Az észlelési műszerek körül tapasztalható hiányokat az 
észlelő köteles azonnal bejelenteni. — A műszerek helyzetén 
vagy szerkezetén a központi hivatal tudta nélkül változtatni nem 
szabad.

Az észlelések feljegyzése a havi csapadék-jegyzéken törté
nik, mely a következőket tartalmazza:

Az állomás neve; a departement neve, az óv, hó és nap, az 
állomás tengerszin feletti magassága, a csapadékmérő felfogó
edényének magassága a földszin felett.

A táblázat a következő kitöltendő rovatokkal b ir:
Az észlelés napja, a 24 órai csapadékmennyiség, a csapadék 

kezdete és vége.
Két külön rovat a nagy záporok részére, melynek egyike a 

zápor idejét és tartamát, a másika annak magasságát adja, az 
időjárás, szélirány és pedig külön a szélvitorla, külön a felhők 
vonulási irányából ítélve és a jegyzet rovat, melyben a csapadé
kok, vagy időjárásra vonatkozó fontosabb rendkívüli megjegyzé
sek foglaltatnak.

A napok öt-öt napos csoportokba vannak foglalva.
A lap alján a havi csapadókösszeg, továbbá, az esős, havas, 

zivataros és jégesős napok összes száma és a rendes észlelési 
órák vannak feljegyezve.

Minden észlelési jegyzék hátlapján az észlelési utasítás ki 
van nyomtatva.

A havi jegyzék eredetije az észlelőnél marad és másolata 
lesz minden hó végével a liidrometriai központi szolgálatnak be- 
küldve.

ügy a hidrometriai szolgálatra felügyelő mérnök, valamint 
annak alárendelt műszaki közegei, kötelesek hivatalos útjaik 
alkalmával, valahányszor egy ily állomásra jönnek, a műszereket 
megvizsgálni és az észlelések rendszeres megtételéről és vezeté
séről meggyőződést szerezni.

A mi az állomások észlelőit illeti, azok általában műszaki 
vagy administrativ alsóbb rendű közegek.

Zsilipőr, csatornaőr, erdészeti hivatalnok, felügyelő stb., 
de sok helyen külön felfogadott és fizetett észlelők is vannak.

Az állomások felügyelete az illető szakasz hidrometriai 
szolgálatát vezető szakaszmémök, főmérnök stb. által telje
sítetik.

II. A VÍZÁLLÁSOK ÉSZLELÉSE.

A vízállások rendszeresítése, azok rendes leolvasása és ke
zelésére a Szajnavölgy hidrometriai szolgálatában kettős súlyt
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kellett fektetni, mivel azok egyrészt fontos tanulmányi anyagul, 
másrészt pedig a rendszeresített árvizjelzés alapjául szolgálnak. 
A szajnavölgyi folyók vizmércze-hálózata egyike a legsűrűbbek
nek és fólterjed egészen a hegyek aljáig a kisebb mellékfolyókra. 
Бу kiterjedt hálózatra tehát az észlelések egyöntetűsége lényeges 
fontosságú.

A vizmércze állomások három osztályba soroztatnak:
1. Elsőrendű vizmércze-állomások, melyek a folyók azon 

főbb pontjain vannak, hol a folyammérnöki hivatalok vagy 
szakaszmérnökök székhelye van, a hol az árvíz előrejelzése tör
ténik, az illető mérczére, és a honnan az árvizhirek továbbittat- 
nak, és pedig azon szabályok szerint, melyek а III. fejezetben 
részletesen vannak megismertetve.

2. Másodrendű vizmórczék, melyek az árvizjelzési szolgálat
ban az illető szakaszon árvizjelzési szolgálatot teljesítő műszaki 
közegeknek a kellő adatokat szolgáltatják а III. fejezetben előirt 
szabályok szerint.

3. Tanulmányi mércze-állomások, melyek az árvíz jelzésénél 
nem működnek közre, és arra szolgálnak, hogy a folyók vizsziné- 
nék részletes tanulmányozása lehetségessé váljék, miután az 
1. és 2. alatti mérczék csak egész általános fontosságú helyeken 
egymástól távolabbra vannak, tehát a részletes tanulmányozásra 
nem elegendők.

Az 1. és 2. alatti vizmércze-állomások mindegyike, melyek, 
lehetőleg távírda-állomásokon vannak, külön rendeleti utasítás
sal bir, hogy a különféle vízállások alkalmával mikép járuljanak 
az árvizjelzéshez.

Ezen szabályok, mintán az árvizjelzéshez tartoznak, a
III. fejezetben ismertettek.

De ezen főszerepükön kívül minden ilyen állomás, mint 
rendes vizmércze-állomás is szolgál és kezelésűk e tekintetben az 
általános utasítás szerint történik, mely a 3. alattiak kezelésére 
is szolgál és melynek tartalma az alábbiakban közöltetik.

Az árvizjelzési mércze-állomások tekintetében, а III. feje
zetben mondottakra utalva, itt a következő adatokat közöljük a 
szajnavölgyi mércze-hálózatra nézve :
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Az árv iz je lzési szo lg á 
la t  k eretébe ta rto zó  

á llom ások  szám a

T a n u lm á n y i m ér
czék szám a

Felső-Szajna medenczéje ...................  6 12
Yonne ... ................... ...........  19 8
Közép-Szajna................... ..................  7 5
Marne .......................... - ...........  15 16
Ais ne .................. ... ...................  8 5
Oise .......... - — — — ...........  11 8
Alsó-Szajna _ ... ...................  3 3
Kisebb mellékfolyók— — ...........  25 21

94 78
172 mércze

A mérczék leolvasása és kezelésére vonatkozó szabályok 
közül megemlitendők:

Az észlelések rendes kisebb vizek alkalmával reggel 7 óra
kor, nagyobb vizek alkalmával naponkint háromszor : reggel, dél
ben, este, árvízkor ezenkívül még éjfélkor is egyszer tétetnek meg.

Az árvizjelzési állomásoknak külön leolvasási szabályzattal 
bírnak. (Lásd III. fejezet.)
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A tanulmányi állomások többszörös leolvasása, az illető 
szakaszmérnök által határoztatik meg.

A vízállásokon kívül a viz állapota (tiszta, zavaros, iszapos, 
nagyon hordalékos) továbbá a jégviszonyok kitüntetendők.

A rendes napi vízállásokon kívül a következők jegyzen
dők b e :

Minden áradás maximuma, annak beállta és tartama, mikor 
lépett ki a folyó medréből? És mikor tért abba vissza? Valamint 
az elárasztott területek nagyságára és az áradás veszélyességére 
vonatkozó megjegyzések. Azon körülmények felemlitése, melyek 
a vizszin változására befolyással bírtak, zsilipek, duzzasztó gátak 
kinyitása stb. Azon napok felemlitése, mikor hó esett és annak 
körülbelüli vastagsága.

A hóolvadás beállta, a jégjárási viszonyokra vonatkozó meg
jegyzések, zajlás, torlódások és az azokkal összekötve volt tüne
mények.

Nagy szárazság és azzal összeköttetésben levő nevezetesebb 
körülmények, úgy a halak pusztulása, bűzös párák keletke
zése stb.

Árvíz alkalmával, oly esetben, mikor a rendes mérczén leol
vasni nem lehet, egy fixpontból eszközlendő mérés utján lesz a 
vízállás mérve és bejegyezve.

Ha a folyó be van fagyva, külön lesz a jég- és külön a víz
állása feljegyezve.

A mércze rendszeres fentartásáért az illető mérczejegyző 
felelős, ki a beállt változásokat a szakasz mérnökének bejelenteni 
köteles.

A mércze helyzetén a hidrometriai szolgálat tudta és bele
egyezése nélkül változtatni nem szabad.

A vízállások bejegyzése egy vizállási lapon történik, mely a 
következőket tartalm azza:

A folyó, vizmércze és departement neve, az év és hónap, a 
mércze 0 pontjának magassága, azon magasság, melynél a viz a 
mederből kilép.

A táblázat a következő rovatokat tartalmazza: A hó, nap, a 
reggeli 7 órai leolvasás. Az árvízi vízállásokra három külön rovat 
reggeli, déli és esti vízállás.

A rendkívüli vízállásokra külön rovat, a viz állapotára szóló 
megjegyzések rovata.

A vízállások öt napi csoportokra vannak osztva és a havi 
közép ki van számítva.

A havi vízállások lapjának egy példánya a központi hidro
metriai szolgálatnak küldetik be, egy példánya pedig a mércze- 
jegyzőnél marad.

Köteles továbbá a mérczejegyző akár a műszaki, adár ad
minisztratív szolgálat vezetőjének felszólítására a havi jegyzékek 
egy példányát beküldeni.

A vizállási lapokon kiteendő a mércze változásaira vonat
kozó esetleges körülmények, valamint az, hogy a 0 viz a legkisebb 
vízzel egyezik-e vagy attól eltér ?

Ш . A VÍZMENNYISÉGEK m é r é s e .

A vízmennyiségek mérésével ez ideig a hidrometriai szolgá
lat maga nem foglalkozott. Ezen méréseket a folyammérnöki 
(Navigation) szolgálat közegei végzik és csak az eredmények lesz

nek a hidrometriai szolgálat által felhasználva. A mérczéknek a 
folyammérnöki hivatalok által történő végrehajtásának oka azok
nak kellő személyzet és rendelkezésre álló műszereiben, valamint 
főleg abban keresendő, hogy nagyobb vizek alkalmával, midőn 
ezen mérczék nagy fontossággal bírnak, a folyammérnöki köze
gek, kik a helyszínén vannak, azt sokkal gyorsabban és czélsze- 
rübben végezhetik. Ezen mérésekről tehát csak annyiban lehet 
e helyen szó, a mennyiben azok eredményeinek pontossága a 
tett következtetésekre befolyással van.

A Francziaországban gyakorlati szempontból véghez vitt 
sebességméréseknél egyátalán nem járnak el azon pontossággal 
és részletességgel, mint az más országokban szokásos és inkább 
kisebb pontossággal megelégszenek, de minél több helyen és víz
állásnál tesznek méréseket. így a mérések legszokásosabb módja 
a felületi sebesség mérése, melyek 0'8 része mint középsebesség 
van elfogadva.

A felületi sebességek mérése legnagyobbrészt úszókkal és 
Darcy csővel eszközöltetik. — Ezen bár kevésbbé pontos, de a 
gyakorlatot kielégítő méréseknek, miután mindenütt ugyanazon 
módszer szerint végeztetnek, ha magukban véve nem is ponto
sak, megvan azon előnyük, hogy relatíve egyenlő pontossággal 
birnak, összehasonlíthatók és a számításokban összevethetők, ami 
a hidrológiai és árvizjelzési kérdések legnagyobb részénénél gya
korlatilag elegendő.

Oly pontosságú mérések, mint a milyenek akár a Rajnán, 
vagy Elbán és jelenleg hazánkban végeztetnek, Francziaország
ban aránylag igen kevés számban (kivéve a Garonnet) telje
sítetnek.

A külső hivatalok által teljesített mérések eredményeit a 
központi hidrometriai szolgálat is felhasználja.

V IÜ . F E JE Z E T .

Belgrand működése és müvei.
A szajnavölgyi hidrometriai és árvizjelzési szolgálatot meg

ismertetni nem lehet a nélkül, hogy megteremtője és fejlesztője 
Belgrand működésének és müveinek egy külön fejezetet ne 
szánjunk.

Nem csak a szajnavölgyi hidrometriai szolgálat alapítása, 
hanem a hidrológiának mint rendszeres tudománynak megterem
tése, és egy összefüggő rendszerbe való hozatala kétségkívül Bel- 
grandnak érdeme.

A francziaországi folyókon berendezett hidrometriai és árviz
jelzési szolgálatok alapjában mind a szajnai hidrometriai szolgá- 

j lat, illetőleg Belgrand alapeszméi után teremtettek meg.
Belgrandnak érdeme kettős: gyakorlati és tudományos. —

I A gyakorlatban egy oly hidrometriai és árvizjelzési szolgálatot 
rendezett be, mely már kezdetleges állapotában is oly tökéletes 
volt, hogy utódjai a szolgálat fejlesztésében az ő nyomdokain 
haladhattak és alapelveit teljes érvényében fentarthatták ; tudo
mányos tekintetben pedig a Szajnára vonatkozó tanulmányok és 
becses munkák egész sorozatát adta, melyek mindegyike, szak
szerű szempontból, úgy tartalma mint modora tekintetében «clas- 
sikuse-nak mondható.

Belgrand uj eszmékben gazdag tanulmányai, melyeket
11*
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1846— 1854. években az «Annales des ponts et chaussées»-ban 
közzétett, általános feltűnést keltettek és alapját képezték egy 
rendszeres hidrológiai tanulmányozásnak. — Ezen eszmék tudo
mányos és gyakorlati fontosságának elismerése folytán követke
zett be a hidrometriai szolgálatnak az 1854-ben kelt rendelettel 
való szervezése, melynek főnökévé Belgrand, a Szajna párisi 
szakaszának főmérnöke, neveztetett ki. — De még mielőtt a hid
rometriai szolgálat vezetését átvette volna, magán tanulmányai
ban, értekezéseiben és tudományos munkálataiban már tökélete
sen megalkotta volt azon elveket és rendszert, melynek alapján 
a hidrológiai tanulmányokat gyakorolni és fejleszteni szándékozta 
és melyeket összeségükben az 1872-ben megjelent «La Seine» 
czirnii müvében összeállított.

Az 1854-ben kelt szervezési rendelet, melylyel a hidrometriai 
szolgálat életbe léptetett és mely a III. szakaszban közöltetett, 
egészen általános eszméket tartalmazott és benne a hidrometriai 
szolgálat munkaköre és irányzata egyáltalában nincsen előírva 
vagy megszorítva.

Belgrand szükségesnek találta, hogy egy ily uj eszme kivite
lénél, hivatalból előirt programm ne nyujtassék és hogy a tudo
mány és gyakorlat kívánalmaihoz úgy fejlődjék, a mint azt a tett 
tapasztalatok és azokból tett következtetések szükségesnek mutat
ják, egyébként teljesen szabad programmal lett a szolgálat 
életbe léptetve és Belgrand teljes ambiczióját kifejtve, évek hosszú 
során át tett kutatásainak eredményét gyakorlatilag bemutathatta 
és érvényesíthette.

Belgrand tudományos és gyakorlati tekintetben nagybecsű 
tanulmányainak ismertetése terjedelmüknél fogva ezen tanulmány 
keretén kívül esvén, itt csak a «La Saine» czimü nagy munkájá
nak, melyben tanulmányai legnagyobb részének eredményei fel
használva vannak, csak főbb elveit és modorát ismertetjük meg 
kivonatosan.

Belgrand «La Seinen czimü munkája.
Belgrand «La Seine» czimü munkája első kötetét képezi a 

«travaux souterrains des Paris.» (Páris földalati munkái) czimü 
nagyszerű munkájának, melyben ő mint Páris városa vízvezetéki 
és csatornáinak igazgatója, mindazt a mi Párisnak vizzel való ellá
tása és csatornázás tekintetében történt, annak úgy történelmi, 
mint adminisztratív és technikai részét a legkimeri többen tár
gyalja, melyben minden e kérdésre vonatkozó adat összegyűjtve 
és a legvonzóbb modorban van feldolgozva.

Ezen nagy munkának első kötetét, előmunkálat czime alatt 
a Szajna hidrológiai leírása képezi.

Ezen munkában vannak a Szajna hidrológiai tanulmányo
zására tett összes észleletek és következtetések egy szerves 
egészszé fűzve és ezekből a hidrológiai alapelvek levonva. — 
Ezen tanulmány adatainak, eredményeinek és következtetéseinek 
fontosabb részei a Szajnavölgy hidrológiai kézikönyvébe fel van
nak véve, a mely tulajdonképen Belgrand «A Szajna» czimü 
munkájának kivonatát képezi.

Miután ezen kézikönyv tartalma a IV. fejezetben részlete
sen ismertetve van és ebből Belgrand tanulmányának eljárása, 
hidrológiai módszere eléggé kiviláglik, e helyen Belgrand nagy 
munkájának csak tárgyalási módját és néhány fontosabb alapel
veit akarjuk megismertetni a czélból, hogy ezekből kitűnjék, mikép

fogta fel Belgrand a Szajna folyó hidrológiai tanulmányozását és 
az általa alkotott hidrológiai eszméket.

A hidrológiának, mint tudománynak nem az képezi fő czél- 
ját, hogy a csapadékra és annak lefolyására és egyáltalában a 
vizekre vonatkozó adatok összegyüjtessenek és összeállittassanak, 
hanem oknyomozó voltánál fogva a vizi viszonyokra vonatkozó 
összes tényezők mikénti összehatásával foglalkozik. Abban az 
irányban, melyben Belgrand ezen oknyomozást folytatta, a hidro
lógia: a «Geológiának alkalmazása a mérnöki tudományban». 
Tehát az összes hidrológiai viszonyoknak a talaj geológiai alko
tása szerinti taglalása képezte az alapeszmét.

A talaj vizátbocsátó vagy vizáthatlan volta szerinti meg
különböztetés úgy a csapadék lefolyásánál, a kisvizek és források 
viszonyainak, valamint az árvizek jellegének tanulmányozásánál 
alapul szolgáltak.

A bevezetést a Szajnavölgy folyammedreinek (a régi és je
lenlegieknek) általános geológiai képe és azoknak, valamint a 
mocsarak és turfának a történet előtti időkben miképen való 
képződése és átalakulásának leírása képezi. Alapul véve a tett 
fúrások és geológiai kutatások rendkívül érdekes eredményeit, 
ezen leírásban a történet előtti idők folyóiról, életműködéséről 
sok oly érdekes adatot tartalmaz, mely a mostani viszonyokra is 
igen fontos.

A Szajnavölgy orografiáját tartalmazó fejezet, mely egy a 
Szajnavölgy geológiai alkotását ábrázoló igen tökéletes geológiai 
térképpel el van látva, (mely már a IV. fejezetben lett ismertetve) 
leírását adja a Szajnavölgy minden részének. A gyűjtő-terület 
minden csoportja a legkisebb részletekig, annak magassági, ge
ológiai, lejtőségi és kulturális viszonyai a lehető legkimeritőbben 
vannak leírva. Mindezeknél természetesen a geológiai és főleg a 
vizáthatlan és vizátbocsátó voltuk szerinti megkülönböztetés lép 
előtérbe.

Ugyancsak a gyüjtő-területek geológiai leírásának második 
részét az egyes geológiai formácziók külön részletes leírása képezi.

Az említett leírások által a gyüjtő-terület geológiai alkotása 
a legkisebb részletekig jellegezve van.

A csapadékviszonyok tanulmányozásánál első teendő a régi 
adatok felhasználása volt, e tekintetben a régi csapadékmérök 
méreteinek és elhelyezésének befolyása volt tanulmányozandó, 
hogy ezek az uj eredményekkel összevethetők legyenek.

A csapadékmérési eredményeknek az egyes medenczék és 
állomásokra való összehasonlításából Belgrand két ismertetett 
alaptörvénye vonatott le, mely kimondja, hogy a csapadék meny- 
nyiséye a tengerezinfölötti magassággal egyenes és a tengertó'li 
távollal fordított viszonyban áll.

Az egyes gyüjtő-területeknek helyzeti fekvése, főleg a pára
dús szelek irányához képest, külön fejtegetések tárgyát képezi.

A csapadék és vízállások közti összefüggésből azon általános 
törvények vonattak, melyek a IV. fejezetben a nyári és téli év
szak csapadékmennyiségének vizszolgálmányánál közöltettek.

A csapadéknak lefolyásra kerülő mennyisége és annak mi
kénti lefolyása, egyikét képezvén a legfontosabb és legérdekesebb 
kérdéseknek, éz több szempontból vizsgáltatott, de mindezeknek 
alapját a talaj átbocsátó vagy vizáthatlan volta képezi; ennek 
megítélésére és kifejezésére: a gyűjtő területeken levő hidak ár
vízi szelvényének nagysága (debouché mouillé lásd IV. fejezet)
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és a vízfolyások száma, mely egy □  kilométerre esik, továbbá az 
árvizek jellege szolgál.

Ez utóbbiak grafikonja a vizáthatlan gyűjtő-területeknél hir
telen felemelkedő, de rövid ideig tartó csúcsokat mutat, mig a 
vizátbocsátó területeken lassan múló, lapos árhullámok kelet
keznek.

A talaj átbocsátó voltának megítélésére végül a természetes 
rétek megmivelésének kiterjedése is szolgál (lásd IV. fejezet).

Az erre vonatkozó tanulmányok eredménye azon pontoza- 
tokba vannak foglalva, melyek a IV. fejezet szakaszaiban meg- 
emlittettek.

Az említett 4 alappont igen részletes kifejtése képezi Bel
grand müvének főbb tartalmát.

Mindenekelőtt a völgyek alakulásának érdekes leírása van 
adva a mocsarak képződésével.

Ezután a Szajnavölgy folyóinak osztályozása következik a 
gyiijtő-területeknek geológiai alkotásai szerint, evvel kapcsolato
san van a Szajnavölgy hidrológiai térképe, mely a IV. fejezetben 
le van írva s Belgrand ezen munkájában állított össze és mely 
egyikét a legértékesebb alkotásainak képezi.

Igen kimerítően foglalkozik Belgrand a földből kibugygyanó 
és a földalatti források képződésével és viszonyaival, az azokra 
vonatkozó minden adattal és részlettel, vizeiknek vegyi alkatával, 
vizszolgálmányával. Egyátalán a mü egyik terjedelmes része a 
források tanulmányozásának van szentelve, mi főleg Páris váro
sának vizzeli ellátására vonatkozik; a mivel e helyen bővebben 
nem foglalkozunk.

A folyók természetének tanulmányozására egy külön terje
delmes fejezet van szánva, melyben minden geologiailag kiváló 
csoportnak külön leírása van adva és az illető csoportnak speczi- 
fikus tulajdonainak az illető terület folyóira vonatkozó befolyása 
ki van tüntetve. A folyóknak ezen leírása, mely a geológia érdekes 
alkalmazása a folyók természetének tanulmányozására, egyike 
Belgrand legoriginálisabb és kitünőbb alkotásainak. Ezekben min
den gyüjtőterület-csoportnak és a hozzátartozó folyóknak jellege 
akképen van okszerűen leirva, hogy az illető gyűjtő terület ala
kulásából és alkotásából lesz a folyó természete magyarázva. 
Ezen fejezet az általános felosztás szempontjából előbb két cso
portra: a vizáthatlan és vizátbocsátó területekre osztja a Szajna 
egész medenczéjét.

Az egyes nagyobb, geologiailag összetartozóbb, területek 
leírásában alcsoportok vannak az alakulás tekintetében egybetar
tozó csoportok szerint képezve. — Ezen fő és alcsoportokban 
minden folyó, mellékfolyó, sőt kisebb mellékfolyó legkisebb rész
leteiben le van írva.

Minden leírásban az osztályozás fentemlitett alapjaira külö
nös súly van fektetve, és az ezekre vonatkozó körülmények külö
nösen kiemelve.

A fentebbiekben említett leírások előzményeit képezik a 
szajnai hidrológiai viszonyok tulajdonképeni tanulmányozásá
nak, mely a következő röviden ismertetendő fejezetekben fog
laltatik.

Belgrand a Szajnavölgynek 1854—1870-ig tartó csapadék 
és vizmércze észleleteit egy terjedelmes grafikai táblázati gyűjte
ménybe foglalta össze. — Feldolgozásuk modora ugyanaz, mint 
az évenkint megjelenő évkönyveké, melyek a VI. fejezetben

ismertettek m eg: ezekre nézve csak a következők jegyzendők 
még meg:

A folyók vízállásai két csoportban állítattak össze.
A kisebb vízfolyások és az ezekből eredő nagyobb folyók 

vizállási grafikonjainál a torrens és nem torrens jelleg szerinti 
megkülönböztetés még élesen vihető keresztül és ezek vízállásai 
is akként vannak csoportosítva. A nagyobb folyók már inkább 
kevert jeleggel bírván, ezen megkülönböztetés élesen keresztül 
nem vihető.

A vízállások grafikai összeállításából az árvizek jellege lett 
tanulmányozva.

Ugyanis különválasztva az egyes geológiai csoportokat az 
illető folyók vizállási jelenségeiből le lettek vonva azon következ
tetések, melyek azután az illető folyó árvizjellegzésére szolgáltak.

Az árvíz jellegzés tanulmánya kiterjed külön minden gyűjtő
területi csoportra és folyóira. — Ezen jellegzés főbb pontjait, 
melyek már a IV. fejezetben előadattak, főleg a torrens folyók 
gyors, de rövid tartama és a nem torrens folyók lassú, de hosz- 
szantarfcó árvizei természetének és feltűnőbb tüneményeinek 
részletes leírása képezik. — Ezen tünemények sorozatába tarto
zik úgy a vízállások, mint az iszaptartalom változása. Főleg az 
iszaptartalom kipuhatolása és annak a vízállással miként való 
változásának tanulmánya egyike a legérdekesebb fejezeteknek.

Az árvizek tanulmányozásában fontos segédeszközt képez 
azok évszakok szerinti elválasztása, mely főleg a Szajnavölgy 
speczifikus csapadékviszonyainál fogva birt különös fontosság
gal. A leesett csapadéknak lefolyásra kerülő része a téli és nyári 
évszak alatt lényegesen különböző. Ezek tanulmányozásánál Bel
grand vizsgálatai első sorban arra terjedtek, hogy a vizátbocsátó 
területeknél a telítés, a vizáthatlan területeknél a csörgedezés 
beálltát és az avval összekötött körülményeket megvizsgálja, 
vagyis azon időpontot és csapadékmennyiséget meghatározta, 
melyen túl a leesett csapadék már a föld felett, vagy az alatt a 
folyó táplálásához hozzájárul. — Erre vonatkozólag csak azt 
akarjuk megemlíteni, hogy ezen telítési pont meghatározására, 
valamint arra vonatkozólag, hogy az egyes évszakokban és az 
egyes gyüjtő-területeken a leesett csapadék hányadrésze és mikép 
kerül lefolyásra, Belgrand müveiben terjedelmes fejezeteket szánt, 
melyeket terjedelmüknél fogva, nagy érdekességük daczára, sem 
lehet e tanulmány szükebb keretébe foglalni, csak megkívánjuk 
említeni, hogy főleg a nyári és téli feltűnő árvizek és kisvizek 
szolgáltak e tekintetben alapul.

A folyóvizekről általában és a Szajna völgy folyóinak víz
viszonyairól szól különösen Belgrand müvének következő fejezete, 
melynek tartalma legjobban a «folyó élet-viszonyainak jellegzé
sével» jelezhető. — A Szajna és más francziaországi folyók víz
állás-jelenségeinek tanulmányozásából a következő főbb általános 
törvények vonattak le, melyek közül nehány már a IV. fejezetben 
közöltetett.

A kis torrens folyók áradásai igen hevesek, de igen rövid 
tartamuak, a nem torrenseké (vizátható gyüjtő-területekkel bírók) 
kisebb magasságúak, de hosszantartók. Minden nagyobb vizát
hatlan gyüjtő-területtel biró völgyben van egy pont, a honnan 
kezdve a feláradások nagysága megszűnik növekedni, ez azon 
pont, mely alatt a főfolyó árhullámja már nem találkozik a mel
lékfolyónak már lefolyt árhullámjával. — A torrens jellegű folyó-
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nál rendkívüli árvizet egyetlen egy, a gyűjtő-terület aránylag 
kisebb részére terjedő, hevesebb meteorologiai jelenség képes 
okozni. A torrens folyók árvizének tartama felülről lefelé haladva 
folyton növekszik.

A nagy, nem torrens folyók árvíz maximuma, minden nem 
torrens mellékfolyó torkolatánál, azoknak maximális árvizmeny- 
nyiségével találkozik és ezek a főfolyó nagy vízmennyiségének 
növelésére szolgálnak.

A torrens folyók egymásutáni feláradásaiból keletkező árhul
lámok igen ritkán találkoznak. A nem torrens folyók árhullámai 
gyakran találkoznak és azok vízmennyiségei gyakran hónapokon 
keresztül összegeződnek. Ugyanazért a nem torrens folyók nagy
vizei rendesen több kisebb áradás összegezéséből származnak. — 
A kevert jellegű folyóknál megtörténik, hogy a torrens folyó ár- 
hullámja a nyugodt folyó árhullámjával találkozik és ily módon 
állnak elő ily folyókon a rendkívüli árvizek.

A fentebbiekben említett alapelvek mindegyike példákkal 
vannak illusztrálva és indokolva.

A Szajna árvizeinek általános jellegén kívül külön tanul
mány tárgyát képezte a Szajna árvizeinek Páriánál mutatkozó 
jellege, mivel itt nyerik a Szajna áradásai végleges jellegüket; 
ezekre nézve a IV. fejezet IV. pontjára utalván, itt csak azon 
módot akarjuk megemlíteni, melylyel Belgrand a párisi árvizek 
magasságát és tartamát a felső mérczék áradásaiból meghatározta.

E czélból táblázatilag összeállittattak az egyes mellékfolyók 
nevezetesebb feláradásainak nagysága és tartama és az ezekkel 
korrespondeáló párisi feláradások tartama, nagysága és viszonya 
az előbbiekhez. — Ezen nyert értékekből átlagok képeztettek, 
melyek azután a megalkotandó szabály kiindulási pontjául 
szolgáltak.

A Szajna nagy árvizeit Belgrand történeti gazdag adat-anyag 
alapján egészen a XVII. század elejéig visszamenve tanulmá
nyozta. Minden nevezetes árvízre vonatkozó adatokat össze
gyűjtött és minden árvíz okainak és viszonyainak részletes leírá
sát adta. Ezen árviztanulmányok, melyek mindegyike igen 
becses és fontos következtetéseket tartalmaz, nemcsak az adatok 
száraz elsorolása, hanem az árvizek okainak kikutatása, és a 
csapadék s az általa okozott vizmennyiség közti összefüggést 
tárgyalja.

A Szajna kisvizeinek tanulmányozására Belgrand müve 
szintén igen terjedelmes fejezetet szán és a század kezdete óta 
meglevő vízállások alapján rendkívüli szárazságok idején elő
állott kisvizeknek a csapadékokkal való összehasonlítását adja 
érdekes következtetések kapcsolatában.

A kisvizeknek különös fontosságot tulajdonítván, minden 
óv kisviz viszonyai külön taglaltattak. — De nemcsak a kis víz
állások, hanem a mi a hajózás és vízhasznosítás szempontjából 
igen fontos, a kisvizek vízmennyiségei is számos erre vonatkozó 
mérés alapján lettek tárgyalva és minden részletre kiható modor
ban ismertetve.

Ezen terjedelmes tanulmányok eredményeinek (melyek egy 
része a IV. fejezetben van ismertetve) volt köszönhető, hogy a kis- 
vizekre nézve is oly általános törvények állapíttattak meg, melyek 
alapján, mint az V. alatt ismertetett tanulmány mutatja, még a 
kis vízállások is előre voltak jelezhetők bizonyos körülmé
nyek közt.

A hidak árvízi szelvényeinek (debouché mouillé) nagysága, 
illetve azoknak a gyüjtő-területhez való viszonyszáma, egyike a 
gyűjtőterületet és az illető vízfolyást legjobban jellegző számok
nak (lásd IV. fejezet).

Ezen számnak meghatározására Belgrand vizsgálatait a 
szajnavölgyi összes kisebb mellékfolyókra is kiterjesztette és 
azokat terjedelmes kimutatásokban közölte, még pedig csoporto
sítva azokat a terület geológiai alkotása szerint. — Ezen számok 
összehasonlítása úgy a folyók természetére, mint az árvizek 
összehasonlítására nézve fontos következtetési alapot nyújtanak.

A fentebbiekben csak néhány szóval körvonalozott tartalmon 
kívül, mely Belgrand müvének tulajdonképeni hidrológiai részére 
vonatkozik, — Belgrand müvének többi része nem speczialiter 
hidrológiai, de vele kapcsolatban levő igen érdekes következő 
kérdésekkel foglalkozik terjedelmesen.

Az erdőirtás és fásítás hatása a Szajna és mellékfolyóinak 
természetére, a völgyzárgátak és árvizmedenczék, valamint a 
töltésezés befolyása a folyók vízviszonyaira és főleg az árvizekre, 
a folyóvíz eleven erejének ipari kihasználásával együtt, a Szajna- 
völgy folyóinak vegyi alkata, összeköttetésben azoknak ivóvíz és 
ipari kihasználására, továbbá a folyók gyűjtő-területének kultu
rális művelése és a vízviszonyok közti összehatás és végül a 
gyüjtő-területek befásitásának gyakorlati kiviteléről külön-külön 
terjedelmes, elméletileg és gyakorlatilag nagybecsű eszmékben 
gazdag, fejezetek foglaltatnak, melyeket itt azonban, miután nem 
tartoznak e tanulmány keretébe, csak megemlíteni és azokra 
csak utalni kívánunk.

A Belgrand müvének mellékletét képező atlasz az összes 
szajnavölgyi észlelő-állomások csapadék és vízállásainak adatait 
tartalmazza.

Ezekre nézve megemlítendő, hogy a csapadékok és csapa
dékos napok az összes észlelő-állomásokról 1859 óta havi és évi 
összegekben vannak összeállítva.

Ezen kívül 1861 óta 1870-ig az összes mérczék vízállása 
graficze felrakva és összegyűjtve vannak. — Ezen vízállások fel- 
dolgozási és összeállítási módja ugyanaz, mint az évi jelenté
seké, melyek a VI. fejezetben vannak megismertetve. — A folyók 
természetük, illetve gyüjtő-teriiletük alkotása szerint és egymás
utáni természetes sorrendben vannak csoportosítva. A jelölések 
módja a megjegyzések és az egésznek kiállítása olyan mint az 
évi jelentéseké.

Belgrand müvének a fentiekben csak általánosan körvona
lozott elvei és tartalma egybefoglalva, nemcsak a Szajna hidro- 
metriai szolgálatára nézve fontos, hanem tekintve ezen elvek 
általános érvényét bátran ki lehet mondani, hogy bárhol a víz
rajzi és főleg az árvizjelzési szolgálat szervezésénél és a vonat
kozó szabályok megalkotásánál Belgrand kutatásainak mindan
nyiszor nagy hasznát vehetni és azokat a specifikus viszonyokhoz 
alkalmazva érvényesíteni lehet. Legjobban kitűnik ez abból, hogy 
a francziaországi folyókon eddig berendezett összes hidrometriai 
és árvizjelzési szolgálatok az Adour, Saonne, Meuse, Loire, stb. 
mindenütt azon alapelvek szerint és azon rendszer után szerez
tettek, melyeket Belgrand a «Szajna» czimü müvével megálla
pított és mely a Szajna völgyében alkalmazva oly kiváló sikert 
mutatott fel.

A francziaországi, de különösen a szajnavölgyi hidrome-
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triai és árjelzési szolgálat, szervezetének, alapelveinek és műkö
désének a fenti fejezetekben közlött ismertetéséből láthatni, hogy 
azon kitűzött czél, mely a szolgálat szervezése alkalmával szem 
előtt tartatott, a követett irányzat folytán el is lett érve; műkö
désének három főpontja:

1. a vizmütani adatok beszerzése és feldolgozása;
2.. a folyó természetének és a vonatkozó összes viszonyok 

hidrológiai tanulmányozása;
3. az árjelzési szolgálat mai alakjában oly czélirányos és 

kitűnő eredményeket képes úgy jelenleg nyújtani, mint az iránt 
a jövőbeni fejlődést biztosítani, hogy ezekkel a szakkörök és 
érdekelteket egyaránt a szolgálat szükségességéről és hasznossá
gáról meggyőzni képes volt.

A hidrológiai adatok beszerzése és czélszerü feldolgozása a 
szakkörök élénk figyelmét és elismerését vívták ki, de a nagy

közönség irányában leginkább az ezen eredmények végkövetkez
tetéseit magában foglaló árvizjelzési szolgálat volt az, mely az 
általános bizalmat ezen intézmény iránt megszilárdítani hivatva 
volt és e hivatásának fényesen meg is felelt, a mint az a párisi 
központi intézet, valamint a különböző folyammérnöki hivatalok 
jelentéseiből kitűnik, hogy árvizjelzési szolgálat működése iránt, 
az érdekeltek minden részéről a legnagyobb elismerés és bizalom 
nyilatkozik. Ebből és e szolgálat folytonos terjeszkedése és töké
letesedéséből következtetve bizonyos, hogy a jelenleg már az 
összes jelentékenyebb, sőt már sok kisebb folyókon is berendezett 
szolgálat rövid idő múlva általánosan kiterjesztve, egy a gazda
sági és ipari czélokra egyaránt hasznos és az árvízvédelemmel 
karöltve járó oly országos intézményt fog képezni, mely az árvíz
károk tetemes csökkentésére és kikerülésére hathatós eszközt fog 
képezni; a mint igen sok helyen már jelenleg is képez.
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Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

A . M in ta .

89

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat.

C sapadékm érési észlelések.

188_______ év

........................ -hó

Állomás:
A csapadékmérő magassága a tenger- 

szili felett

Megye:
M. G. Lemoine főmérnök p. eh.

M. G. Hende mérnök p. eh.

Az országos árvizjelzési bizottság 
elnökének igazgatása alatt.

A felfogó edénymagasság a talaj felett

A hét 
napja Nap

24 óra alatt Nagy záporesők
Időjárási
jegyzetek

Szélirány

Jegyzetleesett
összes

csapadék
mm-ben

A csapadék kezdetének és 
végének órája

órája és 
tartama

magas
sága

mm-ben
a szél 

vitorlán
felhők

vonulása

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

%

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

i

Havi összeg áthozatal a múlt 
hónapokról— _________

Évi összeg______________
Az egész hónap 

alatt

csapadékos napok száma
havas napok száma_____
viharos napok száma__
jégesős napok száma__

Az észlelő aláírása:

Évkönyv.

Észlelési órák Az észlelt szám az elmúlt nap rovatába jegyzendő.
13
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Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

В . M in ta .

Ev 188 

Hó______

V izá llá si észleletek.

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat.
Folyó: -

A mércze 0 pontjának magassága 
tengerszin felett____________

M. G. Lemoine főmérnök.

M. G. Hende mérnök.

Az árvizjelzési országos bizottság 
elnökének igazgatása alatt.

Mércze-állomás 

Megye:___ A folyó medréből kilép 
vízállásnál.

Összeg 
Közép.

Kendes észlelés ideje: reggel 7 óra.

Észlelő aláírása:



C l. m in ta .

91

Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

Sürgöny.

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat. Észlelő:

Csapadék-jelentés. A központi hidrometriai szolgálatnak Párisba,

Kivonat a Belügyministerium 1859_____ évi rendeletéből,
mely a mérnököket és az összes műszaki szolgálati közegeket 
az árvizsürgönyök dijtalan feladására jogosítja :

1. A műszaki szolgálat mérnökei és alsóbb rendű közegei fel 
vannak hatalmazva az árvizeket illető összes sürgönyöket, 
melyek egymás közt, vagy a közigazgatási közegekhez intézett 
árvízi értesítéseket tartalmaznak, díjtalanul küldeni.

2. A dijtalan sürgönyzés még engedélyezve van_______ stb.

A folyammérnöki hivatalnak_________ ba,

A « « _________ ba,

A «i ii __ ____ ha.

Sürgöny - kiállítási minta:

Észlelő: Settons-ban.

A központi hidrometriai szolgálatnak Párisba, 
A folyammérnöki hivatalnak Auxerre-ben,
A fc « Sens-ben.

Tegnap óta 15 óra alatt ötven millimeter eső, az eső 
tovább tart

vagy:

Ötven centimeteres hó tegnap óta, nem olvad (vagy hir
telen olvad).

Jegyzet. Az állomás utasítása az ezen minta szerint kiálli- 
tandó-sürgöny azonnal továbbítandó.

12*
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C*. m in ta .

Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

Sürgöny.

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat. Észlelő:

V ízállás. A hidrometriai központi szolgálatnak Párisban,

Kivonat a Belügyministerium 1859-ik rendeletéből, mely a ^  folyammérnöki hivatalnak
mérnököket és a műszaki közegeket az árviz-stirgönyök díjtalan ^  #
elküldésére feljogosítja stb. (1, Ci. minta).

A « «

Sürgöny-minta:

Észlelő: Avallonban.

A hidrometriai központi szolgálatnak, Páris,
A folyammérnöki hivatalnak, Auxerre,
A « (i Sens.

Vízállás tegnap reggel 7 óra .................................  0*60 m.
« ma « « ...  ........... ...  1-20 m.

A folyó árad (vagy apad).
Maximum tegnap délután 5 órakor ........... ...  2*40 m.



1). minia.

93

Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat.

M. G. Lemoine főmérnök.

M. H. Hende mérnök.

Az árvizjelzési bizottság elnökének igazgatása alatt.

Ezen jelentés hivatva van, azon erősebb csapadékokat 
jelezni, melyek a folyókon nagyobb áradásokat okoznak. Az 

utolsó 8 napi csapadék mennyisége tájékozás végett be
jegyzendő.

A csapadék mennyisége mm-ben fejezendő ki.
Az észlelő a rögtönös olvadást, vagy az árvizet érdeklő 

minden feltűnőbb tüneményt közölni tartozik. A 15 centi
méternél vastagabb hóréteg vastagsága külön közlendő, úgy 
a mint azt az utasítás előiija.

Csapadék-mérő állomás: ban.

Megye:___________________________

N agy  csap ad ék ró l szóló jelentés.

(Az állomási utasítás 7-ik és az észlelési utasitás 7-ik és 

8-ik §-ának értelmében.)

Jelentés :____________________(hó és nap) 188__

Az utolsó nyolcz nap alatt észlelt csapadék : 
____________________ án ________ mm.

án .................  «
____________________án._..................  «
............... ........... ............ án_________  «
_________ ____ ______ án .................. «
......................................án__________  «
____________________án__________  «
________ __________ án__________ «

Ma csapadék____ óra__________mm.

Különféle megjegyzések:

Észlelő:
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E . m in ta .

Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

Szajnavölgyi közp. hidrometriai szolgálata.

Folyó _____ Vizmércze

Departement_________ _______

(állomási utasítás 2. §-a.)

M. G. Lemoine főmérnök.

M. П. Eende mérnök.

Az országos árvizjelzési bizottság elnökének igazgatása alatt.

Jelentés (Datum).....________________ 188...

Vízállás ma_______ órakor .........

Viz állapota.................................. .................... ............

- • — Vízállások ha | Tegnap Reggel Délben Délután
a folyó árad [ Ma 7 óra 5 óra

Ejfél

Ezen jelentés naponkint reggel úgy adandó fel, hogy más 
nap rendeltetési helyére érkezzék. Megjegyzések.

Ha nincs áradás, az észlelés csak egyszer teendő reggel 
7 órakor. Az éjféli észlelés csak nagy árvizek alkalmával teendő.

Arviz esetén lehetőleg pontosan jegyzendő még: Észlelő:
az árvíz maximuma, annak beállta és tartamának ideje.
A viz állapota jelzendő: 
tiszta-e vagy zavaros ?
Az észlelő köteles a jégviszonyokat jelezni, vájjon álló jég, 

zajló jég vagy jégtorlódás van-e ? továbbá : mikor lép ki a folyó 
medréből és mikor száll abba vissza ?

Ha a folyó be van fagyva, a vízállás a jég alatt a mérczénél 
leolvasandó, de a jég vastagsága is jelzendő, és ha lehet, a folyó 
viz felszíne és a jégréteg alsó felülete közti hézag is.
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Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat.

, M. G. Lemoine főmérnök.

M. П. Hende mérnök.

Az országos árvizjelzési bizottság elnökének igazgatása alatt.

Ezen jelentés úgy adandó fel postára, hogy következő nap 
rendeltetési helyére érkezzék.

Jelentés csak áradás esetén küldendő.
Ha nincs árvíz, akkor a rendes észlelés reggel 7 órakor 

teendő (kivéve ha a külön utasítás mást ir elő).
Az éjféli észlelés csak nagy árvízkor teendő.
Árvízkor a vízállás maximuma, magassága, beállta és tar

tama lehetőleg pontosan bejegyzendő, főleg az igen magas 
árvizeknél.

A viz állapota, tiszta, zavaros jelzővel kitüntetendő.
Az észlelő a jégviszonyokat, álló, zajló, vagy torlódó jeget 

és a folyónak a mederből való kilépését jelezni köteles.
Ha a folyó be van fagyva stb. (mint E. minta).

Folyó__________________________ Mércze__________

Departement__________________________

(az utasítás 2. §-a értelmében.)

Jelentés___________________ 188  ról.

A folyó áradásban van.

Az utolsó 5 nap reggeli 7 órai vízállása : 
___________________ án...............
________ ___________án
____ _____ _________ án__________

Tegnap Reggel Délben Délután I Éjfélkor
Vízállás

Ma
7 óra 5 óra j

Az észlelt maximum _______  án____ órakor
- - - - - -  .volt.

Megjegyzések:

Észlelő:



9 6

G. m in ta .

Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

Folyó----------------------------------------- Vizmérczs

Dep artement___ ____________________

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat. (ntasitás 3‘ §‘a értelmében.)

M -

és M  ____________ _főmérnök.

Az árvizjelzési országos bizottság elnökének igazgatása alatt.

Eddig volt nevezetes árvizek:

mérczé-
ken

17 17 18 18

Á rv iz -h ird e tm én y .

(Kelte), án órakor.

A folyó erősen árad.

Vízállás ma órakor____ m__ cm.

Áradás
vagy

apadás

m cm.

лп cm.

Az utolsó_____ ________ án
órakor kiadott hirdet

mény óta.

Apadás kezdődött_________________ án órakor.

Tájékoztató adatok:

a _
mérczén

0 pont
magasság

A meder
ből kilép

Közép
árvíz

A hajózás 
szünetel

Megjegyzések:

A közmunka-ministerium 1885. évi VIII/20. jóváhagyott 
utasítás értelmében az árvizjelzés csak akkor kezdődik, ha a 
vízállás________ mérczén_________felül van.

A áradását illető hirdetmény van kitéve.
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Közmunka-Ministerium
Műszaki osztály.

Szajnavölgyi hidrometriai szolgálat.

M ________

és M __________________________főmérnök.

Az országos árvizjelzési bizottság elnökének igazgatósága alatt.

Vizállás mérczén.

Tegnap 

Ma___

Eddig volt nevezetes árvizek:

Tájékoztató adatok:

0 pont 
magassága

A mederből 
kilép a viz

Közepes
árviz

A hajózás 
szünetel

Mérczék •

Folyó----------------- -----------------------Vizméreze____________

Departement__________________________

Á rv iz-je lzés:

A meteorologiai állomásoktól nyert hírek szerint valószínű,

hogy a--------------- -------- ----- ---- -egy ................................

árvíz fog beállani.

A bekövetkezendő árvíz magassága:

A------------------------------ folyó------------ ----- ---- án jelzett

áradása a. mérczén valószínűleg. emelke

dést fog fölött okozni, miből a mérczén a

---- .... vizállás fog bekövetkezni.

(Egyéb az előrejelzésre vonatkozó adatok.)

(Kelte)--------------------------- ...188

Jegyzet. Ha a történt árvizjelzés után az olvadás vagy eső
zés folytatódik, a bekövetkezendő árviz magassága mindig 
magasabb az előre jelzettnél és ezt egy újabb jelzéssel kell 
pótolni.

A bekövetkezett száraz idő az előre jelzett vízállást nem 
igen befolyásolja, kivévén, ha igen nagy apadás áll be.

Ezen előre jelzés fő czélja a bekövetkezendő árviz maximum 
magasságát jelezni, a maximum bekövetkezésének napja azon
ban az előre jelzettnél olykor előbb, de gyakran későbben szokott 
beállani.

A ministerileg jóváhagyott utasítás szerint ezen előre jel
zések csak akkor kezdődnek, ha a bekövetkezendő vizállás 
_______________mérczén______felett van.

Évkönyv. 13
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Viszonyos esések a Körösök és Berettyó folyók különböző vízállásainál.

M e g n e v e z é s e A v í z á l l á s
Folyó
szám a felvétel helyének a közelfekvő vizmérczének

észlelésének

ideje

magassága 
a viz- 

mérczén

Viszonyos

esés
Miként lett megállapítva

m

i 1855-ki kisviz 0 0-00001667 1 észlelésből

2
A Hármas-Körös IH-ik szakaszán, — + 1-05 0-00002298 egybevetés útján

3

4
az 55200 és 55560 folyó meterek Gyoma

1887 III/18, 19

+2-11

+3-70

0-00002929

0-00003889

« (( 

3 észlelésből

5 között, 360 m hosszban
« Ш/20 +4-81 0-00003889 3 «

6 « HI/21, 22 +5-22 0-00004555 5 «

1 1855-ki kisviz 0 0-000347 1 észlelésből

2 A Fehér-Körös HI-ik szakaszán, 1887 V/26 +2-52 0-000295 6 «

3

4
a 31550 és 31100 folyó meterek Kis-Jenő

« V/25 

« V/25

+3-16

+3-68

0-000162

0-000191

5 « 

2

5 között, 450 m hosszban « Ш/18 +4-59 0-000209 8

6 « Ш/19 +5-37 0-000204 7 «

1 1855-ki kisviz 0 0-000473 1 észlelésből

2 A Fekete-Körös II-dik szakaszán, 1886 XH/3 +0-82 0-000411 1 «

3 a 41250 és 40800 folyó meterek Nagy-Zerind — 4-2'05 0-000390 egybevetés utján

4 között 450 meter hosszban 1887 III/17 +4-25 0-000353 3 észlelésből

5 — +6-01 0-000229 1 «

1 1886 XII/3 +0-32 0-000122 1 észlelésből

2 A Sebes-Körös IH-ik szakaszán, 1887 1П/17 +  M 5 0-000207 4 «

3 a 48800 és 48350 folyó meterek Szakáli hid « Ш/18, 19 +2-07 0-000333 12 «

4 között 450 meter hosszban « m /19 +2-44 0-000367 4 «

5 1881-ki nagy viz +3-83 0-000302 i

1 1887 III/17 +0-36 0-000115 4 észlelésből

2
A Berettyóban, a 42486 és 42936

« IH/18 +  1-18 0-000135 7 «

3 folyó meterek között, 450 meter Berettyó-Ujfalu — +2-94 0-000155 egybevetés útján

4 hosszban 1881 -ki nagyviz +4-40 0-000211 1 észlelésből
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I. A Körösök és Berettyó folyókban 1884 1887. években kulminált vízállásoknak kimutatása.

Az észlelés 
ideje

Berettyó 
B.-Újfalu

Sebes-Körös 
Szakái hid

Fekete-Körös
N.-Zérind

Fehér-Körös 
Kis-Jenő

Közép vízállás 
K =

Vs b-j-s+fk.-l-fh.
4

Hármas Körös 
Gyoma

Arányszám 
a közép 

és a gyomai 
vízállások 

közt

Árhulláin

A kulmi
nálás 

leérkezett 
Gyomára

A V* m 
kulmi

nálás idő
tartama

év hó és nap
vízállás vízállás vízállás vízállás a

kulminálás
víz
állás

cm cm cm cm cm napja cm nap nap

1884

... % 

1/26 36
" -------
118 300 93 131 1/31 248 1-89 i 5

IL'4 80 105 330 376 210 П/7 412 1-96 i i 3 5
11/29 57 51 175 136 95 III/2 235 2-47 i 2 —
Ш/5 83 56 200 101 96 III/7 275 2-86 i i 2 9
III/ 29 92 92 262 124 127 IIL 30 364 2-87 i 1 8
IV/11 138 130 430 281 222 IV/16 465 2-09 ii 5 —
IV/21 168 241 534 268... 275 IV/24 523 1-90 n i 3 —
IV/28 241 210 528 254 268 V/2 586 2-19 IV 4 10
VI/22 170 212 590 368 307 VI/26 499 1-63 I 4 7
Vn/2 60 101 210 197 132 VIL3 426 3-23 II 1 —
VII/10 18 103 178 76 91 VII/12 339 3-72 III 2 —
VII/23 167 288 644 396 346 VII/26 -507 1-47 IV 3 12
V II28 108 300 352 143 208 V II30 488 2-35 V 2 —
VIII/1 114 203 375 268 221 V III3 485 2-19 VI 2 —
VIII/9 78 180 280 32 130 VIIL10 402 3-09 VII 1 —
XIL14 270 85 220 182 144 XII/18 417 2-90 II 4 6
ХП/28 270 100 340 242 193 ХП/31 422 2-19 III 3 7

1885 1/7 190 48 208 56 94 I/10 222 2-36 IV 3 _
11/23 90 105 254 154 136 IL25 259 1-90 I 2 3
III/9 128 117 310 360 208 III, 11 411 1-98 I 2 6
V/7 29 124 120 40 74 V/10 221 2-99 I 3 —
V/18 57 157 270 119 141 V/20 376 2-67 II 2 7
V/22 87 108 178 135 113 V/23 360 3-19 III 1 —
VII/11 29 110 155 78 88 VII/13 229 2-60 I 2 4
X/29 20 117 190 141 114 X/ 31 232 2-04 I 2 —
XI, 1 47 179 400 370 242 XI/4 377 1-56 II 3 7
XIL3 72 231 600 545 350 XII 6 493 1-41 I 3 4
XII/11 242 315 623 478 374 XII, 1 4 578 1-55 II 3 7
XII/2 7 70 159 210 133 131 X II29 381 2-91 III 2 —

1886 1/9 248 247 555 475 340 1/15 551 1-62 IV 6 20
1/23 322 106 420 376 «252 1/26 541 2-15 V 3 -- ‘
11/15 157 51 110 42 64 11/18 288 4-50 VI 3 —
IIL 6 140 75 260 98 120 III/7 257 2-14 I 1 —
HI/9 172 59 260 96 118 III/12 337 2-86 II 3 6
III/19 183 110 300 293 191 IIL 22 358 1-87 in 3
IIL 24 138 87 280 242 164 III/25 366 2'23 IV 1 9
IV/9 78 100 170 47 86 IV. 11 248 2-88 V 2 —
V/5 95 115 230 173 138 V/7 274 1-99 I 2 —
V/8 70 92 178 153 112 V/9 276 2-46 II 1 —
V/13 47 100 340 369 206 V/15 365 1-77 III 2 4
VI/12 46 150 300 201 167 VI/15 313 1-87 I 3 —
VI/17 24 147 232 172 140 VI/18 317 2-26 II 1 —
VI/22 22 120 290 199 154 V I25 348 2-26 III 3 6
VII/2 14 75 230 317 157 V II4 332 2-11 IV 2 4
ХП/25 0 96 190 165 113 X II26 258 2-28 II 1 9

1887 1/9 10 74 220 148 111 1/10 240 2-16 I 1 8
Ш/19 118 244 642 530 364 III, 22 532 1-46 I 3 4
III/28 165 137 520 470 296 I I I 30 520 1-76 II 2 7
IV/22 22 66 160 150 96 IV,24 246 2-56 III 2 —

V/23 238 320 669 550 405 V/2 7 590 1-46 I 4 —
V/31 155 150 560 413 294 VI/1 595 2-02 II 1 и
VI/12 36 105 250 158 131 VI, 13 432 3-30 III 1 —
VI/20 65 240 468 260 248 VI/22 407 1-64 IV 2 —

VI/23 81 139 380 246 198 V I25 427 2-16 V 2 7
Vn/8 7 91 265 80 110 VII/10 201 1-83 VI 2 —

VIII/26 14 120 320 18 116 VIII, 28 201 1-73 I 2 3
X/15 25 173 300 18 125 X/17 273 2-18 I 2 —

X/20 124 170 350 95 164 X/22 367 2-24 II 2 5
XI/17 24 131 340 150 157 XI/19 288 1-83 I 2 3
XI/28 43 124 320 155 153 XI/29 282 1-84 II 1 —
ХП/25 41 59 260 220 138 XIL28 307 2-22 I 3 4
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П. A Körösök és Berettyó folyókban 1884-1887. években

Az észlelés 
ideje

Berettyó 
B.-Újfalu

Sebes-Körös 
Szakáll híd

Fekete-Körös
N.-Zerind

Fehér-Körös 
Kis-Jenő

Közép vízállás 
K=

Vsb4 s+fk.+fh. 
4

Hármas Körös 
Gyoma

Arányszám 
a közép

Árhullám

A kulmi-
nálás

leérkezett
Gyomára

А V 2 m 
kulmi- 

nálás idő
tartama 

Gyoménálév hó és nap
vízállás vízállás vízállás vízállás a viz- 

kulminálás állás

es a gyomai 
vízállások 

közt
cm cm cm cm cm napja 1 cm nap nap

0  é s  +  1  m . v í z á l l á s o k  k ö z t .

1884 П /29 57 51 175 136 95 III/2

осо 2-47 I 2 —
III /5 83 56 200 101 96 I II /7 275 2-86 II 2 9
V II/10 18 103 178 76 91 V II/12 339 3*72 III 2 —

1885 1/7 190 48 208 56 94 1/10 222 2 -3 6 IV 3 —
V/7 29 124 120 40 74 V /10 221 2 -9 9 I 3 —
V II /1 29 110 155 78 88 V II/13 229 2 -6 0 I 2 4

1886 П /15 157 51 110 42 64 IL I 8 288 4 -5 0 VI 3 —
IV /9 78 100 170 47 86 IV /11 248 2-88 V 2 —

1887 IV /22 22 66 160 150 96 IV /24 246 2 -5 6 III 2 —
Összesen.... 663 709 1476 726 — — 2303 — — 21 13

Átlag. 74 79 164 81 87 — 256 2 -9 4 1 — 2 -3 6 -5

+  1  é s  +  2  m .  v í z á l l á s o k  k ö z t .

1884 1/26 36 118 300 93 131 1/31 248 1-89 I 5 —
I I I /29 92 92 262 124 127 III /30 364 2-87 I 1 8
V II/2 60 101 210 197 132 V IL 3 426 3-2 3 n 1 —
V III/9 78 180 280 32 130 v n i / i o 402 3 -0 9 V II 1 —
X II/14 270 85 220 182 144 Х Ш 18 417 2 -9 0 II 4 6
X II/28 270 100 340 242 193 Х-Ш31 422 2 -1 9 n i 3 7

1885 11/23 90 105 254 154 136 11/25 259 1-90 I 2 3
V /18 57 157 270 119 141 V /20 376 2-67 II 2 7
V /22 87 108 178 135 113 V /23 360 3 -1 9 III 1 —
X/29 20 117 190 141 114 X/31 232 2 -0 4 I 2 —
XII/27 70 159 210 133 131 X II/29 381 2-91 III 2 —

1886 III/6 140 75 260 98 120 II I /7 257 2 -1 4 I 1 —
IIL 9 172 59 260 96 118 Ш /1 2 337 2-86 n 3 6
I I I /19 183 110 300 293 191 III/22 358 1-87 Ш 3 —
Ш /2 4 138 87 280 242 164 1П/25 366 2 -2 3 IV 1 9

V /5 95 115 230 173 138 V/7 274 1-99 I 2 —
V/8 70 92 178 153 112 V /9 276 2 -4 6 II 1 —
V I/12 46 150 300 201 167 V I/15 313 1-87 I 3 —
V I/17 24 147 232 172 140 V L 18 317 2 -2 6 II 1 —
V I/22 22 120 290 199 154 V L 25 348 2-2 6 n i 3 6
V IL2 14 75 230 317 157 V II/4 332 2-11 IV 2 4
Х П /25 0 96 190 165 113 X IL 26 258 2-2 8 II 1 9

1887 1/9 10 74 220 148 111 1/10 240 2 ’ 16 I 1 8
V I/12 36 105 250 158 131 V I/13 432 3 -3 0 Ш 1 —
V I/23 81 139 380 246 198 V L 25 427 2-1 6 V 2 7
V II/8 7 91 265 80 110 V IL 10 201 1-83 VI 2 —
V n i/2 6 14 120 320 18 116 V H L 28 201 1-73 I 2 3
X /15 25 173 300 18 125 X /17 273 2 -1 8 I 2
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kulminált vízállásoknak méterenként való csoportosítása,

Az észlelés 
ideje

Berettyó
B.-Ujfalu

Sebes-Körös 
Szakáli híd

Fekete-Körös
N.-Zerind

Fehér-Körös
Kis-Jenő

Közép vízállás 
K=

Vsb-t-s-Kk.+fb.
4

Hármas Körös 
Gyoma

Arányszám 
a közép 

és a gyomai 
vízállások 

közt

Árhullám

A kulmi- 
nálás 

leérkezett 
Gyomára

A l/s m 
kulmi- 

nálás idő
tartama 

Gyoménál
év hó és nap vízállás vízállás vízállás vízállás a

к u lm in álás
víz
állás

cm cm cm cm cm napja cm nap nap

1887 X/20 124 170 350 95 164 X/22 367 2-24 П 2 5
XI/17 24 131 340 150 157 XI/19 288 1-83 I 2 3
XI/28 43 124 320 155 153 XL 29 282 1-84 n 1 —

XII/25 41 59 260 220 138 XIL 28 307 2-22 I 3 4
Összesen... 2439 3634 8469 4949 — — 10341 — 63 95
Átlag. ... 76 114 265 155 140 — 323 2-31 2-0 5-9

+  2  és  +  3 m . v íz á l lá s o k k ö z t.

1884 II/4 80 105 330 376 210 117 412 1-96 II 3 • 5
IV/11 138 130 430 281 222 IV/16 465 2-09 II 5 —

IV/21. 168 241 534 268 275 IV/24 523 1-90 III 3 —

IV/28 241 210 528 254 268 V/2 586 2-19 IV 4 10
Vn/28 108 300 352 143 208 Vn/30 488 2-35 V 2 —

VIII/1 114 203 375 268 221 Vni/3 485 2-19 VI 2 —
1885 Ш/9 128 117 310 360 208 III/11 411 1-98 I 2 6

XI/1 47 179 400 370 242 XL4 377 1 • 56 II 3 7
1886 1/23 322 106 420 376 252 1/26 541 2-15 V 3 —

V/13 47 100 340 369 206 V/15 365 1-77 III 2 4
1887 Ш/28 165 137 520 470 296 HL 30 520 1-76 II 2 7

V/31 155 150 560 413 294 VT/1 595 2-02 II 1 11
VI/20 65 240 468 260 248 VL22 407 1-64 IV 2

- Összesen __ 1778 2218 5567 4208 — — 6175 34 50
Átlag. _ 137 171 428 324 242 — 475 1-96 2-6 7-1

-f- 3 m  v íz á l lá s o n  fe lü l.

1884 VI/22 170 212 590 368 307 VL26 499 1-63 I 4 7
VII/23 167 288 644 396 346 Vn/26 507 1-47 IV 3 12

1885 ХП/3 72 231 600 545 350 XILO 493 1-41 I 3 4
XII/11 242 315 623 478 374 XIL 14 578 1-55 n 3 7

1886 1/9 248 247 555 475 340 L15 551 1-62 IV 6 20
1887 III/19 118 244 642 530 364 ILL 2 2 532 1-46 I 3 4

V/23 238 320 669 550 405 V/27 590 1-46 I 4 —

Összesen_ 1255 1857 4323 3342 — — 3750 — 26 54
Átlag. ... 179 265 618 477 355 — 536 1-51 — 3-7 9-0

A z  á t la g o k  is m é tlé s e .

0 +  1 m közt 74 79 164 81 87 — 256 2-94 — 2-3 6*5
+  l +  2m közt 76 114 265 155 140 — 323 2-31 — 2-0 5-9
+  2 +  3 « « 137 171 428 324 242 — 475 1-96 — 2-6 7-1

+  3 m felül 179 265 618 477 355 536 1-51 3-7 9*0

Évkönyv. 14



106

III, Kimutatás 1 meter magasságú vizrétegek és árhullámok szerint.

(Részletesen)

M e g n e v e z é s
Az

árhullám

A felső 
szakaszokról 
lefolyó összes 
vizek közép 

vízállása
Vízállás

G y e

Beérkezett
kulminá-

lás

m a

A V j  m. 
kulminá- 
lás tar
tama

Arány
szám

cm. cm. nap nap

A 0 és +  1 m. vízállások közt i 86 228 2-3 4-0 2-65
i i 96 275 2-0 9-0 2-86

n i 94 293 2-0 — 3-12
IV 94 222 3-0 — 2-36
V 86 248 2-0 — 2-88
VI 64 288 3-0 — 4 ‘50

Átlag ■ — 87 256 2-3 6-5 2-94
A +  1 és +  2 m. vízállások közt I 132 271 2-2 4-8 2-05

II 135 340 1-8 6-6 2-52
III 152 384 2-2 6-5 2-53
IV 160 349 1-5 6*5 2-18
V 198 427 2-0 7-0 2-16
VI 110 201 2-0 — 1-83
VII 130 402 1-0 — 3-09

Átlag — 140 323 2-0 5-9 2-31
A +  2 és +  3 m. vízállások közt I 208 411 2-0 6-0 1-98

II 252 474 2-8 7-5 1-88
III 241 444 2-5 4-0 1-84
IV 258 497 3-0 10-0 1-93
V 230 515 2-5 — ' ' 2-24
VI 221 485 2-0 2-19

Átlag — 242 475 2-6 7-1 1-96
A +  3 m. vízálláson felül I 356 529 3-5 5-0 1 -49

II 374 578 3-0 7-0 1-55
IV 343 529 4-5 16-0 1-54

Átlag — 355 536 3' 7 9-0 1-51

IV, Kimutatás 1 meter magasságú vizrétegek és árhullámok szerint.

(Összevonva.)

M e g n e v e z é s

Arányszám az

I II III IV V VI VII

árhullámnál

A 0 és +  1 m. vízállások közt........... ... ... ... ... ... ........... 2-65 2-86 3-12 2-36 2-88 4-50 —
A +  1 és +  2 m. vízállások közt ... ... ... ... ... ... ... 2-05 2-52 2-53 2-18 2-16 1-83 3-09
A +  2 és +  3 m. vízállások közt ... ... ... _ ... ... ... ... 1-98 1-88 1-84 1-93 2-24 2-19 —
A + 3 meteren felül ... ... .... ... ....................................... . 1-49 1-55 — 1-54 — — —
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I  A Berettyó másodperczenkinti víztömegei Berettyó-Ujfalunál,
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cm m3 cm m3 cm ma cm m3 cm m3 cm m3 cm m3 cm m3 cm m3

0 0 50 3 100 6 150 9 200 14 250 19 300 31 350 52 400 81
i 0 1 3 1 6 1 10 1 14 1 19 1 31 1 53 1 82
2 0 2 3 2 6 2 10 2 14 2 19 2 31 2 53 2 82
3 1 3 3 3 6 3 10 3 14 3 20 3 31 3 54 3 83
4 1 4 3 4 6 4 10 4 14 4 20 4 32 4 54 4 84
5 1 5 3 5 6 5 10 5 14 5 20 5 32 5 55 5 85
6 1 6 3 6 6 6 10 6 15 6 20 6 32 6 55 6 85
7 1 7 3 7 6 7 10 7 15 7 20 7 33 7 56 7 86
8 1 8 4 8 6 8 10 8 15 8 20 8 33 8 56 8 87
9 1 9 4 9 6 9 10 9 15 9 20 9 33 9 57 9 87

10 1 60 4 110 6 160 10 210 15 260 21 310 34 360 57 410 88
1 1 1 4 1 6 1 10 1 15 1 21 1 34 1 58 1 89
2 1 2 4 2 7 2 10 2 15 2 21 2 34 2 58 2 90
3 1 3 4 3 7 3 11 3 15 3 21 3 35 3 59 3 90
4 1 4 4 4 7 4 11 4 15 4 21 4 35 4 59 4 91
5 1 5 4 5 7 5 11 5 15 5 22 5 36 5 60 5 92
6 1 6 4 e 7 6 11 6 16 6 22 6 36 6 60 6 93
7 1 7 4 7 7 7 11 7 16 7 22 7 37 7 61 7 94
8 1 8 4 8 7 8 11 8 16 8 22 8 37 8 61 8 94
9 1 9 4 9 7 9 11 9 16 9 22 9 38 9 62 9 95

20 1 70 4 120 7 170 11 220 16 270 23 320 38 370 62 420 96
1 2 1 4 1 7 1 11 1 16 1 23 1 38 1 63 1 97
2 2 2 4 2 7 2 11 2 16 2 23 2 39 2 63 2 98
3 2 3 4 3 7 3 11 3 16 3 23 3 39 3 64 3 98
4 2 4 4 4 7 4 11 4 16 4 23 4 40 4 64 4 99
5 2 5 4 5 7 5 12 5 16 5 24 5 40 5 65 5 100
6 2 6 5 о 7 6 12 6 17 6 24 6 40 6 66 6 101
7 2 7 5 7 8 7 12 7 17 7 24 7 41 7 66 7 102
8 2 8 5 8 8 8 12 8 17 8 24 8 41 8 67 8 102
9 2 9 5 9 8 9 12 9 17 9 24 9 42 9 67 9 103

30 2 80 5 130 8 180 12 230 17 280 25 330 42 380 68 430 104
1 2 1 5 1 8 1 12 1 17 1 25 1 43 1 69 1 105
2 2 2 5 2 8 2 12 2 17 2 25 2 43 2 69 2 106
3 2 3 5 3 8 3 12 3 17 3 25 3 44 3 70 3 107
4 2 4 5 4 8 4 12 4 17 4 26 4 44 4 70 4 108
5 2 5 5 5 8 5 12 5 17 5 26 5r 45 5 71 5 109
6 2 6 5 6 8 6 13 6 18 6 26 6 45 6 72 6 109
7 2 7 5 7 8 7 13 7 18 7 27 7 46 7 72 7 110
8 2 8 5 8 8 8 13 8 18 8 27 8 46 8 73 8 111
9 2 9 5 9 9 9 13 9 18 9 27 9 47 9 73 9 112

40 3 90 5 140 9 190 13 240 18 290 28 340 47 390 74 440 113
1 3 1 5 1 9 1 13 1 18 1 28 1 48 1 75
2 3 2 5 2 9 2 13 2 ' 18 2 28 2 48 2 75
3 3 3 5 3 9 3 13 3 18 3 28 3 49 3 76
4 3 4 6 4 9 4 13 4 18 4 29 4 49 4 77
5 3 5 6 5 9 5 13 5 19 5 29 5 50 5 78
6 3 6 6 6 9 6 14 6 19 6 29 6 50 6 78
7 3 7 6 7 9 7 14 7 19 7 30 7 51 7 79
8 3 8 6 8 9 8 14 8 19 8 30 8 51 8 80
9 3 9 6 9 9 9 14 9 19 9 30 9 52 9 80
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II. A Sebes-Körös másodperczenkinti víztömegei a szakáli hídnál.
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cm m8 cm m3 cm m3 cm m3 cm m3 cm m3 cm m3 cm m3 cm Ш'

0 15 50 25 100 35 150 59 200 122 250 198 300 250 350 311 400 382
i 15 1 25 1 35 1 60 1 124 1 199 1 251 1 312 1 383
2 15 2 25 2 35 °2 61 2 125 2 200 2 252 2 314 2 385
3 16 3 26 3 36 3 62 3 127 3 201 3 254 3 315 3 386
4 16 4 26 4 36 4 63 4 128 4 202 4 255 4 317 4 388
5 16 5 26 5 36 5 64 5 130 5 204 5 256 5 318 5 389
6 16 6 26 6 36 6 65 6 132 6 205 6 257 6 319 406 390
7 16 7 26 7 36 7 66 7 133 7 206 7 258 7 321
8 17 8 27 8 37 8 67 8 135 8 207 8 260 8 322
9 17 9 27 9 37 9 68 9 136 9 208 9 261 9 324

10 17 60 27 110 37 160 69 210 138 260 209 310 262 360 325
1 17 1 27 1 37 1 70 1 140 1 210 1 263 1 326
2 17 2 27 2 38 2 71 2 141 2 211 2 264 2 328
3 18 3 28 3 38 3 72 3 143 3 212 3 266 3 329
4 18 4 28 4 38 4 73 4 144 4 213 4 267 4 331
5 18 5 28 5 39 5 75 5 146 5 214 5 268 5 332
6 18 6 28 6 39 6 76 6 148 6 215 6 269 6 333
7 18 7 28 7 39 1 77 7 149 7 216 7 270 7 335
8 19 8 29 8 39 8 78 8 151 8 217 8 272 8 336
9 19 9 29 9 40 9 79 9 152 9 218 9 273 9 338

20 19 70 29 120 40 170 80 220 154 270 219 320 274 370 339
1 19 1 29 1 41 1 81 1 156 1 220 1 275 1 341
2 19 2 29 2 41 2 82 2 157 2 221 2 276 2 342
3 20 3 30 3 42 3 84 3 159 3 222 3 278 3 344
4 20 4 30 4 42 4 85 4 160 4 223 4 279 4 345
5 20 5 30 5 43 5 86 5 162 5 224 5 280 5 347
6 20 e 30 6 43 6 87 6 164 6 225 6 281 6 348
7 20 7 30 7 44 7 88 7 165 7 226 7 282 7 350
8 21 8 31 8 44 8 90 8 167 8 227 8 284 8 351
9 21 9 31 9 45 9 91 9 168 9 228 9 285 9 353

30 21 80 31 130 45 180 92 230 170 280 229 330 286 380 354
1 21 1 31 1 46 1 93 1 172 1 230 1 287 1 355
2 21 2 31 2 46 2 95 2 173 2 231 2 288 2 357
3 22 3 32 3 47 3 96 3 175 3 232 3 290 3 358
4 22 4 32 4 47 4 98 4 176 4 233 4 291 4 360
5 22 5 32 5 48 5 99 5 178 5 234 5 292 5 361
6 22 6 32 6 49 6 100 6 179 6 t© СО ÜT 6 293 6 362
7 22 7 32 7 49 7 102 7 181 7 236 7 294 7 364
8 23 8 33 8 50 8 103 8 182 8 fc

ü
СО ■—

1 8 296 8 365
9 23 9 33 9 50 9 105 9 184 9 238 9 297 9 367

40 23 90 33 140 51 190 106 240 185 290 239 340

00ОG4! 390 368
1 23 1 33 1 52 1 108 1 186 1 240 1 299 . 1 369
2 23 2 33 2 53, 2 109 2 188 2 241 2 301 2 371
3 24 3 34 3 53 3 111 3 189 3 242 3

ОСО 3 372
4 24 4 34 4 54 4 112 4 190 4 243 4 303 4 374
5 24 5 34 5 55 5 114 5 192 5 245 5 305 5 375
6 24 6 34 6 56 6 116 6 193 6 246 6 306 6 376
7 24 7 34 7 57 7 117 7 194 7 247 7 307 7 378
8 25 8 35 8 57 8 119 8 195 8 248 8 308 8 379
9 25 9 35 9 58 9 120 9 197 9 249 9 310 9 381
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III, A Fekete-Körös másodperczenkinti
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cm m3 cm m3 cm m3 cm m8 cm m3 cm m3 cm m3

0 2 50 6 100 13 150 33 200 62 250 94 300 130
1 2 1 6 1 13 1 34 1 63 1 95 1 131

2 2 2 7 2 14 2 34 2 63 2 95 2 132
3 2 3 7 3 14 3 35 3 64 3 96 3 132
4 2 4 7 4 14 4 35 4 64 4 97 4 133
5 2 ■ 5 7 5 15 5 36 5 65 5 98 5 134
6 3 6 7 6 15 e 36 6 66 6 98 6 135
7 3 7 7 7 15 7 37 7 66 7 99 7 136
8 3 8 7 8 15 8 37 8 67 8 100 8 136
9 3 9 7 9 16 9 38 9 67 9 100 9 137

10 3 60 7 110 16 160 38 210 68 260 101 310 138
1 3 1 7 1 16 1 39 1 69 1 102 1 139
2 3 2 7 2 17 2 39 2 69 2 102 2 140
3 3 3 7 3 17 3 40 3 70 3 103 3 140
4 3 4 8 4 18 4 40 4 70 4 104 4 141
5 3 5 8 5 18 5 41 5 71 5 105 5 142
6 3 6 8 6 18 6 42 6 72 6 105 e 143
7 3 7 8 7 19 7 42 7 72 7 106 7 144
8 4 8 8 8 19 8 43 8 73 8 107 8 144
9 4 9 8 9 20 9 43 9 73 9 107 9 145

20 4 70 8 120 20 170 44 220 74 270 108 320 146
1 4 1 8 1 20 1 45 1 75 1 109 1 147
2 4 2 8 2 21 2 45 2 75 2 109 2 148
3 4 3 8 3 21 3 46 3 76 3 110 3 148
4 4 4 8 4 22 4 46 4 76 4 111 4 149
5 4 5 9 5 22 5 47 5 77 5 112 5 150
6 4 6 9 6 22 6 48 6 78 6 112 6 151
7 4 7 9 7 23 7 48 7 78 7 113 7 152
8 4 8 9 8 23 8 49 8 79 8 114 8 152
9 5 9 9 9 24 9 49 9 79 9 114 9 153

30 5 80 9 130 24 180 50 230 80 280 115 330 154
1 5 1 9 1 24 1 51 1 81 1 116 1 155
2 5 2 9 2 25 2 51 2 81 2 116 2 156
3 5 3 10 3 25 3 52 3 82 3 117 3 157
4 5 4 10 4 26 4 52 4 83 4 118 4 158
5 5 5 10 5 26 5 53 5 84 5 119 5 159
6 5 6 10 6 26 6 54 6 84 6 119 6 159
7 5 7 10 7 27 7 54 7 85 7 120 7 160
8 5 8 11 8 27 8 55 8 86 8 121 8 161
9 5 9 41 9 28 9 55 9 86 9 121 9 162

40 5 90 11 140 28 190 56 240 87 290 122 340 163
1 6 1 11 1 29 1 57 1 88 1 123 1 164
2 6 2 11 2 29 2 57 2 88 2 124 2 165
3 6 3 12 3 30 3 58 3 89 3 124 3 166
4 6 4 12 4 30 4 58 4 90 4 125 4 167
5 6 5 12 5 31 5 59 5 91 5 126 5 168
6 6 6 12 6 31 6 60 6 91 6 127 6 168
7 6 7 12 7 32 7 60 7 92 7 128 7 169
8 6 8 13 8 32 8 61 8 93 8 128 8 170

9 6 9 13 9 33 9 61 9 93

i

9 129 9 171
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víztömegei Nagy-Zerindnél.

Vízállás 
0 felett
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cm m3 cm m8 cm m3 cm m3 cm m3 cm m8 cm m3

350 172 400 212 450 249 500 277 550 307 600 346 650 394
1 173 1 213 1 250 1 278 1 308 i 347 1 395
2 174 2 214 2 250 2 278 2 308 2 348 2 396
3 174 3 214 3 251 3 279 3 309 3 349 3 397
4 175 4 215 4 251 4 279 4 310 4 350 4 398
5 176 5 216 5 252 5 280 5 311 5 351 5 399
G 177 6 217 6 253 6 281 6 311 6 352 6 400
7 178 7 218 7 253 7 281 7 312 7 353 7 401
8 178 8 218 8 254 8 282 8 313 8 354 8 402
9 179 9 219 9 154 9 282 9 313 9 355 9 403

360 180 410 220 460 255 510 283 560 314 610 356 660 404
1 181 1 221 1 256 1 284 1 315 1 357 1 405
2 182 2 222 2 256 2 284 2 315 2 358 2 406
3 182 3 222 3 257 3 285 3 316 3 359 3 407
4 183 4 223 4 257 4 285 4 317 4 359 4 408
5 184 5 224 5 258 5 286 5 318 5 360 5 409
6 185 6 225 6 259 6 287 6 318 6 361 6 409
7 186 7 226 7 259 7 287 7 319 7 362 7 410
8 186 8 226 8 260 8 288 8 320 8 363 8 411
9 187 9 227 9 260 9 288 9 320 9 364 9 412

370 188 420 228 470 261 520 289 570 321 620 365 670 413
1 189 1 229 1 262 1 290 1 322 1 366 1 414
2 190 2 229 2 262 2 290 2 323 2 367 2 415
3 190 3 230 3 263 3 291 3 323 3 368 3 416
4 191 4 231 4 263 4 291 4 324 4 369 4 417
5 192 5 232 5 264 5 292 5 325 5 370 5 418
6 193 6 232 6 264 6 293 6 326 6 371 6 419
7 194 7 233 7 265 7 293 7 327 7 372 7 420
8 194 8 234 8 265 8 294 8 327 8 373 8 421
9 195 9 234 9 266 9 294 9 328 9 374 9 422

380 196 430 235 480 266 530 295 580 329 630 375 680 423
1 197 1 236 1 267 1 296 1 330 1 376
2 198 2 236 2 267 2 296 2 331 2 377
3 198 3 237 3 268 3 297 3 331 3 378
4 199 4 238 4 268 4 297 4 332 4 379
5 200 5 239 5 269 5 298 5 333 5 380
e 201 6 239 6 269 6 299 6 334 6 381
7 202 7 240 7 270 7 299 7 335 7 382
8 202 8 241 8 270 8 300 8 335 8 383
9 203 9 241 9 271 9 300 9 336 9 384

390 204 440 242 490 271 540 301 590 337 640 384
1 205 1 243 1 272 1 302 1 338 1 385
2 206 2 243 2 272 2 302 2 339 2 386
3 206 3 244 3 273 3 303 3 340 3 387
4 207 4 245 4 273 4 303 4 341 4 388
5 208 5 246 5 274 5 304 5 342 5 389
6 209 6 246 6 275 6 305 6 342 6 390
7 210 7 247 7 275 7 305 7 343 7 391
8 210 8 248 8 276 8 306 8 344 8 392
9 2 И 9 248 9 276 9 306 9 345 9 393



112

IV. A Fehér Körös másodperczenkinti

Vízállás 
0 felett

Víztömeg 
m. perczen- 

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg 
m. perczen- 

kint
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cm m3 cm m3 cm m3 cm Ш3 cm m3 cm m3 cm

0 2 50 19 100 36 150 50 200 65 250 77 300
i 2 1 19 1 36 1 50 1 65 1 77 1

2 3 2 20 2 37 2 51 2 66 2 77 2
3 3 3 20 3 37 3 51 3 66 3 78 3
4 3 4 20 4 37 4 51 4 66 4 78 4
5 4 5 21 5 37 5 52 5 67 5 78 5
6 4 6 21 6 37 6 52 6 67 6 78 6

7 4 7 21 7 38 7 52 7 67 7 78 7
8 5 8 22 8 38 8 52 8 67 8 79 8
9 5 9 22 9 39 9 53 9 68 9 79 9

10 5 60 22 110 39 160 53 210 68 260 79 310
1 6 1 23 1 39 1 53 1 68 1 79 1
2 6 2 23 2 39 2 54 2 69 ' 2 79 2
3 6 3 23 3 40 3 54 3 69 3 80 3
4 7 4 24 4 40 4 54 4 69 4 80 4
5 7 5 24 5 40 5 55 5 70 5 80 5
6 7 6 24 6 40 6 55 6 70 6 80 6
7 8 7 _ 25 7 41 7 55 7 70 7 80 7
8 8 8 25 8 41 8 55 8 70 8 81 8
9 8 9 25 9 41 9 56 9 71 9 81 9

20 9 70 26 120 42 170 56 220 71 270 81 320
1 9 1 26 1 42 1 56 1 71 1 81 1
2 9 2 26 2 42 2 57 2 71 2 81 2
3 10 3 27 3 42 3 57 3 72 3 82 3
4 10 4 27 4 43 4 57 4 72 4 82 4
5 11 5 28 5 43 5 58 5 72 5 82 5
6 11 6 28 6 43 6 58 6 72 6 82 6
7 11 7 28 7 44 7 58 7 72 7 82 7
8 12 8 29 8 44 8 58 8 73 8 83 8
9 12 9 29 9 44 9 59 9 73 9 83 9

30 12 80 29 130 44 180 59 230 73 280 83 330
1 13 1 30 1 45 1 59 1 73 1 83 1
2 13 2 30 2 45 2 60 2 73 2 83 2
3 13 3 30 oО 45 3 60 3 74 3 84 3
4 14 4 31 4 46 4 60 4 74 4 84 4
5 14 5 31 5 46 5 61 5 74 5 84 5
6 14 6 31 6 46 6 61 6 74 6 84 6
7 15 7 32 7 46 7 61 7 74 7 84 7
8 15 8 32 8 47 8 61 8 75 8 85 8
9 15 9 32 9 47 9 62 9 75 9 85 9

40 16 90 33 140 47 190 62 240 75 290 85 340
1 16 1 33 1 47 1 62 1 75 1 85 1
2 16 2 33 2 48 2 63 2 75 2 85 2
3 17 3 34 3 48 3 63 3 76 3 86 3
4 17 4 34 4 48 4 63 4 76 4 86 4
5 17 5 34 5 49 5 64 5 76 5 86 5
6 18 6 35 6 49 6 64 6 76 6 86 6
7 18 7 35 7 49 7 64 7 76 7 86 7
8 18 8 35 8 49 8 64 8 77 8 87 8
9 19 9 36 9 50 9 65 9 77 9 87 9
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víztömegei Kis-Jenőnél,

Víztömeg 
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kint
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m3 cm m3 cm m3 cm Ш3 cm m3 cm m3 cm m3

87 350 100 400 126 450 171 500 214 550 268 600 328
87 1 100 1 127 1 172 1 315 1 269 1 329
87 2 101 2 128 2 173 2 216 2 270 2 330
88 3 101 3 128 3 174 3 217 3 272 3 332
88 4 102 4 129 4 175 4 218 4 273 4 333
88 5 102 5 130 5 176 5 219 5 274 5 334
88 6 102 6 131 6 176 6 220 6 275 6 335
88 7 103 7 132 7 177 7 221 7 276 7 336
89 8 103 8 132 8 178 8 222 8 278 8 338
89 9 104 9 133 9 179 9 223 9 279 9 339
89 360 104 410 134 460 180 510 224 560 280 610 340
89 1 104 1 135 1 181 1 225 1 281 1 341
89 2 105 «2 136 2 182 2 226 2 282 2 342
90 3 105 3 137 3 182 3 227 3 284 3 344
90 4 106 4 138 4 183 4 228 4 285 4 345
90 5 106 5 139 5 184 5 229 5 286 5 346
90 6 106 6 139 6 185 6 230 6 287 6 347
90 7 107 7 140 7 186 7 231 7 288 7 348
91 8 107 8 141 8 186 8 232 8 290 8 350
91 9 108 9 142 9 187 9 233 9 291 9 351
91 370 108 420 143 470 188 520 234 570 292 620 352
91 1 109 1 144 1 189 1 235 1 293 1 353
92 2 109 2 145 2 190 2 236 2 294 622 354
92 3 110 3 146 3 190 3 237 3 296
92 4 110 4 147 4 191 4 238 4 297
93 5 111 5 148 5 192 5 240 5 298
93 6 111 6 148 6 193 6 241 6 299
93 7 112 7 149 7 194 7 242 7 300
93 8 112 8 150 8 194 8 243 8 302
94 9 113 9 151 9 195 9 244 9 303
94 380 113 430 152 480 196 530 245 580 304
94 1 114 1 153 1 197 1 246 1 305
95 2 114 2 154 2 198 2 247 2 306
95 3 115 3 155 3 199 3 248 3 308
95 4 115 4 156 4 200 4 249 4 309
96 5 116 5 157 5 201 5 251 5 310
96 6 117 6 158 6 201 6 252 6 311
96 7 117 7 159 7 202 7 253 7 312
96 8 118 8 160 8 203 8 254 8 314
97 9 118 9 161 9 204 9 255 9 315
97 390 119 440 162 490 205 540 256 590 316
97 1 120 1 163 1 206 1 257 1 317
98 2 120 2 164 2 207 2 258 2 318
98 3 121 3 165 3 208 3 260 3 320
98 4 122 4 166 4 209 4 261 4 321
99 5 123 5 167 5 210 5 262 5 322
99 6 123 6 167 6 210 6 263 6 323
99 7 124 7 168 7 211 7 264 7 324
99 8 125 8 169 8 212 8 266 8 326

100 9 125 9 170 9 213 9 267 9 327

Évkönyv. 15
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V, A Hármas-Körös másodperczenkinti

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
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Vízállás 
0 felett
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Víztömeg
m.perczen-
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cm m3 cm m3 cm m8 cm m3 cm m8 cm m3 cm m3

0 15 50 27 100 38 150 50 200 60 250 82 300 110

i 15 1 27 1 38 1 50 1 60 1 83 1 i n

2 15 2 27 2 38 2 50 2 61 2 83 2 i n
3 16 3 28 3 39 3 51 3 6 i 3 84 3 112

4 16 4 28 4 39 4 51 4 6i 4 84 4 113

5 16 5 28 5 39 5 51 5 62 5 85 5 114

6 16 6 28 6 39 6 51 6 62 6 85 6 114

7 16 7 28 7 39 7 51 7 62 7 86 7 115

8 17 8 29 8 40 8 52 8 62 8 86 8 116

9 17 9 29 9 40 9 52 9 63 9 87 9 116

10 17 60 29 110 40 160 52 210 63 260 87 310 117
1 17 1 29 1 40 1 52 1 63 1 88 1 118

2 18 2 29 2 41 2 52 2 64 2 88 2 119

3 18 3 30 3 41 3 53 3 64 3 89 3 119

4 18 4 30 4 41 4 53 4 65 4 89 4 120

5 19 5 30 5 42 5 53 5 65 5 90 5 121

6 19 6 30 6 42 6 53 6 65 6 90 6 122

7 19 7 30 7 42 7 53 7 66 7 91 7 123

8 19 8 31 8 42 8 54 8 66 8 91 8 124

9 20 9 31 9 43 9 54 9 67 9 92 9 124

20 20 70 31 120 43 170 54 220 67 270 92 320 125

1 20 1 31 1 43 1 54 1 68 1 93 1 126

2 20 2 31 2 43 2 54 2 68 2 93 2 127

3 21 3 32 3 44 3 55 3 69 3 94 3 128

4 21 4 32 4 44 4 55 4 69 4 94 4 129

5 21 5 32 5 44 5 55 5 70 5 95 5 130

6 21 6 32 6 44 6 55 6 70 6 96 6 130

7 21 7 32 7 44 7 55 7 71 7 96 7 131

8 22 8 33 8 45 8 56 8 71 8 97 8 132

9 22 9 33 9 45 9 56 9 72 9 97 9 133

30 22 80 33 130 45 180 56 230 72 280 98 330 134

1 22 1 33 1 45 1 56 1 73 1 99 1 135

2 22 2 34 2 45 2 56 2 73 2 99 2 136

3 23 3 34 3 46 3 57 3 74 3 100 3 137

4 23 4 34 4 46 4 57 4 74 4 100 4 138

5 23 5 35 5 46 5 57 5 75 5 101 5 139

6 23 6 35 6 46 6 57 6 75 6 102 6 139

7 23 7 35 7 46 7 57 7 76 7 102 7 140

8 24 8 35 8 47 8 . 58 8 76 8 103 8 141

9 24 9 36 9 47 9 58 9 77 9 103 9 142

40 24 90 36 140 47 190 58 240 77 290 104 340 143

1 24 1 36 1 47 1 58 1 78 1 105 1 144

2 25 2 36 2 48 2 58 2 78 2 105 2 145

3 25 3 37 3 48 3 59 3 79 3 106 3 146

4 25 4 37 4 48 4 59 4 79 4 106 4 147

5 26 5 37 5 49 5 59 5 80 5 107 5 148

6 26 6 37 6 49 6 59 6 80 6 108 6 149

7 26 7 37 7 49 7 59 7 81 7 108 7 150

8 26 8 38 8 49 8 60 8 81 8 109 8 151

9 27 9 38 9 50 9 60 9 82 9 109 9 152
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víztömegei Gyoménál.

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg 
m .perczen- 

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perezen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

Vízállás 
0 felett

Víztömeg
m.perczen-

kint

cm m3 cm m3 cm m3 cm ms cm m3 cm m3 cm m3

350 153 400 208 450 271 500 382 550 525 600 641 650 786
1 154 1 209 1 273 1 386 1 527 i 644 1 789
°2 155 2 210 2 274 2 389 2 530 2 646 2 793
3 156 3 212 3 276 3 393 3 532 3 649 3 796
4 157 4 213 4 277 4 396 4 534 4 651 4 800
5 158 5 214 5 279 5

Оо

5 537 5 654 5 803
6 159 6 215 6 281 6 403 6 539 6 656 6 806
7 160 7 216 7 282 7 407 7 541 7 659 7 810
8 161 8 218 8 284 8 410 8 543 8 661 8 813
9 162 9 219 9 285 9 414 9 546 9 663 9 817

360 163 410 220 460 287 510 417 560 oo 610 666 660 820
1 164 1 221 1 289 1 421 1 550 1 669
2 165 2 222 2 290 2 424 2 553 2 671
3 166 3 224 3 292 3 428 3 555 3 674
4 167 4 225 4 294 4 431 4 557 4 677
5 169 5 226 5 296 5 435 5 560 5 680
6 170 6 227 6 297 6 438 6 562 6 682
7 171 7 228 7 299 7 442 7 564 7 685
8 172 8 230 8 301 8 445 8 566 8 688
9 173 9 231 9 302 9 449 9 569 9 690

370 174 420 232 47Q 304 520 452 570 571 620 693
1 175 1 233 1 306 1 455 1 573 1 696
2 176 2 234 2 308 2 457 2 576 2 699
3 177 3 236 3 309 3 460 3 578 3 702
4 178 4 237 4 311 4 463 4 580 4 705
5 180 5 238 5 313 5 466 5 583 5 708
6 181 6 239 6 315 6 468 6 585 6 710
7 182 7 240 7 317 7 471 7 587 7 713
8 183 8 242 8 318 8 474 8 589 8 716
9 184 9 243 9 320 9 476 9 592 9 719

380 185 430 244 480 322 530 479 580 594 630 722
1 186 1 245 1 325 1 481 1 596 1 725
2 187 2 246 2 328 2 484 2 599 2 728
3 188 3 248 3 330 3 486 3 601 3 731
4 189 4 249 4 333 4 488 4 603 4 734
5 191 5 250 5 336 5 491 5 606 5 738
6 192 6 251 6 339 6 493 6 608 6 741
7 193 7 252 7 342 7 495 7 610 7 744
8 194 8 254 8 344 8 497 8 612 8 747
9 195 9 255 9 347 9 500 9 615 9 750

390 196 440 256 490 350 540 502 590 617 640 753
1 197 1 258 1 353 1 504 1 619 1 756
2 198 2 259 2 356 2 507 2 622 2 760
3 200 3 261 3 360 3 509 3 624 3 763
4 201 4 . 262 4 363 4 511 4' 627 4 766
5 202 5 264 5 366 5 514 5 629 5 770
6 203 6 265 6 369 6 516 6 631 6 773
7 204 7 267 7 372 7 518 7 634 7 776
8 206 8 268 8 376 8 520 8 636 8 779
9 207 9 270 9 379 9 523 9 639 9 783
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D. M elléklet

a vízrajzi osztály 1887-diki évkönyvéhez.
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III. Kimutatás 200 köbméternyi víztömegek és árhullámok szerint (részletesen).
IV. Kimutatás 200 köbméternyi víztömegek és árhullámok szerint (összevonva).



1 1 8

I. A Körösök és Berettyó folyókban 1884-1887, években kulminált víztömegeknek kimutatása.

Az észlelés 
ideje

Berettyó
B.-Ujfalu

Sebes-Körös 
szakáli hid

Fekete-Körös
N.-Zerind

Fehér-Körös
Kis-Jenö

A felső 
szakaszokról 
lefolyó összes 

víztömeg 
másodperezen- 

ként

Hármas-Körös
Gyoma Arányszám a

Á
rh

ul
lá

m

L
eé

rk
ez

et
t

G
yo

m
ár

a

év hó és nap

napi
közép-
vizállás

víz
tömeg

napi
közép-
vizállás

víz
tömeg

napi
közép-
vizállás

víz
tömeg

napi
közép
vízállás

víz
tömeg

a
leérkezés

napja

napi
közép-
vizállás

víz
tömeg

és Gyománál 
elfolyó víz

tömegek közt
cm m3 cm m3 cm m3 cm m3 m3 cm m3 nap

1884 1/27 53 3 84 32 264 104 86 31 170 i i / i 248 81 0-48 i 5
П/5 75 4 95 34 322 148 378 112 298 П/7 410 220 0-74 II 2
III/1 58 4 51 25 175 47 119 41 117 III/3 236 75 0-64 I 2
Ш/6 86 5 56 26 201 63 95 34 128 IH/7 272 93 0-73 II í
III/29 81 5 96 34 261 102 130 44 185 Ш/31 363 166 0-90 I 2
IV/11 91 5 117 39 424 231 310 89 364 IV/17 465 296 0-81 II 6
IV/22 194 13 206 132 488 270 233 74 489 IV/25 523 460 0-94 III 3
IV/29 261 21 198 119 512 284 245 76 500 V/2 584 603 1-21 IV 3
VI/22 139 9 235 178 580 329 379 113 629 VI/27 498 376 0-60 I 5
VII/2 60 4 95 34 208 67 164 54 159 VII/3 430 244 1-53 II i
v n / i o 18 1 90 33 168 43 93 34 111 VILI 2 338 141 1 • 27 III 2
Vn/23 169 11 281 230 582 331 363 105 677 VII/2 7 504 396 0-58 IV 4
VIL29 134 8 245 192 351 173 138 47 420 VIL31 487 342 0-81 V 2
VIII/2 111 6 185 99 358 178 209 68 351 VIIL3 483 330 0-94 VI 1
Vni/9 68 4 144 54 255 98 34 14 170 VIEL 11 395 202 1-19 VII 2
XII/15 285 26 83 32 214 70 160 53 181 XII/18 415 226 1-25 II 3
XI1/28 240 18 110 37 339 162 263 80 297 1/1 421 233 0-78 III 4

1885 1/8 199 14 47 24 203 64 56 21 123 1/10 222 68 0 - 55 IV 2
11/24 95 6 88 33 214 70 124 43 152 11/26 249 82 0-54 I 2
Ш/9 116 7 122 41 310 138 361 104 290 HL 12 410 220 0-76 I 3
V/8 33 2 125 43 125 22 30 12 79 V/10 220 67 0-85 I 2
V/18 49 3 164 73 280 115 82 30 221 V/21 372 176 0" 80 II 3
V/22 79 5 113 38 183 52 96 35 130 V/23 359 162 1-25 III 1
VII/11 19 1 120 40 142 29 84 31 101 VII/13 225 70 0-69 I 2
X/29 13 1 146 56 213 70 86 31 158 X/31 227 71 0-45 I 2
XI/2 71 4 155 64 350 172 287 84 324 XL4 377 182 0-56 II 2
XII/3 58 4 226 164 575 325 480 196 689 XII/6 490 350 0-51 I 3
XII/11 171 11 315 268 617 362 453 174 815 XIL15 576 585 0-72 II 4
XII/2 7 75 4 161 70 210 68 143 48 190 XIL 29 395 202 1-06 III 2

1886 1/10 291 28 234 176 523 291 451 172 667 1/15 551 527 0-79 IV 5
1/24 330 42 98 35 400 212 315 90 379 1/26 541 504 1-33 V 2
11/15 159 10 51 25 110 16 43 17 68 11/19 288 103 1-51 VI 4
Ш/6 118 7 85 32 290 122 67 25 186 III/7 233 74 0-40 I 1
III/9 172 11 60 27 245 91 88 32 161 IIL13 337 140 0-75 II 4
III/20 216 16 103 36 288 121 248 77 250 III/22 357 160 0-64 III 2
HI/25 134 8 87 32 260 101 208 67 208 III/26 365 169 0-81 IV 1
IV/10 79 5 94 34 160 38 46 18 95 IV/12 246 80 0-84 V 2
V/5 76 5 128 44 225 77 147 49 175 V/7 270 92 0-53 I 2
V/8 74 4 93 34 169 43 142 48 129 V/10 275 95 0-74 II 2
V/14 46 3 100 35 320 146 367 107 291 V/16 364 167 0-57 III 2
VI/13 51 3 133 47 248 93 196 64 207 VI/15 309 116 0-56 I 2
VI/18 27 2 142 53 221 75 152 51 181 VI/19 317 123 0168 II 1
VI/23 33 2 119 40 295 126 179 59 227 VI/26 348 151 0-67 III 3
v n / 3 13 1 82 31 233 82 297 86 200 VIL5 331 135 0-68 IV 2
XII/25 2 1 95 34 198 61 141 47 143 XIL 27 255 85 0-59 II 2

1887 1/9 12 1 69 29 210 68 149 50 148 I /11 239 77 0-52 I 2
III/20 133 8 197 117 614 359 520 234 718 m m 530 479 0-67 I 2
IIL'28 148 9 156 65 515 286 447 168 528 III/31 520 452 0-86 II 3
IV/23 20 1 66 28 165 41 143 48 118 IV/25 244 79 0-67 III 2
V/23 187 13 319 273 660 404 554 273 963 V/27 588 612 0-64 I 4
V/31 135 8 155 64 548 306 398 125 503 VI/2 594 627 1 • 25 II 2
VI/13 37 2 98 35 220 74 128 44 155 VI/14 426 239 1 • 54 III 1
VI/21 86 5 208 135 443 244 222 71 455 VI/23 411 221 0'49 IV 2
VI/24 68 4 134 47 345 168 207 67 286 VL25 426 239 0-53 V 1
VII/9 9 1 60 27 223 76 81 30 134 VII/10 199 60 0 - 45 VI 1
VIII/26 9 1 107 36 275 112 7 4 153 VIII/28 201 60 0-39 I 2
X/16 35 2 162 71 270 108 19 8 189 X/18 277 96 0-51 I 2
X/20 93 5 181 93 334 158 78 29 285 X/22 364 167 0-59 II 2
XI/18 39 2 126 43 299 129 135 46 220 XI/19 278 97 0-44 I 1
XL 29 52 3 117 39 275 112 124 43 197 XL 30 282 99 0-50 II i
XII/24 27 2 58 27 394 207 14 7 243 XII/28 307 115 0-47 I 4
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II, A Körösök és Berettyó folyókban 1884-1887, években kulminált víztömegeknek 200 köbméterenként
való csoportosítása,

Az észlelés 
ideje
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év hó és nap
A

leérkezés
napja

Elfolyt
másod

perczen
ként év hó és nap

A
leérkezés

napja

Elfolyt
másod
perczen

ként

m3 m3 nap m8 m8 nap

0 és 200 köbm éter között.
1886

1887-

V/14 
VI/13 
VI/23 
VII3 
VI/24 
X/20 
XII8 
XII24

291
207
227
200
286
285
220
243

V/16 
V I15 
VI/26 
VII5 
VI25 
X/22 
XI/19 
XII28

167
116
151
135
239
167
97

115

0-57
0-56
0-67
0-68
0-53
0-59
0-44
0-47

Ш
I

III
IV
V
n
I
I

2
2
3 
2 
1
2
1
4

1884.

1885

188G

1887

1/27 
Ш/1 
III/6 
Ш/29 
Vn/2 
VII/10 
VIII/9 
XI115 
1/8 
11/24 
V/8 
V/22 
VII/11 
X/29 
XII/27 
11/15 
III/6 
III/9 
IV/10 
V/5 
V/8 
VI/18 
XII, 25 
1,9
IV/23
VI/13
Vn/9
VHI26
X/16
XI/29

170
117 
128
185 
159 
111 
170 
181 
123
152 
79

130
101
158
190
68

186 
161
95

175
129
181
143
148
118 
155 
134
153 
189 
197

II/1
Ш/3 
Ш/7 
П1/31 
VII/3 
VII/12 
VIII/11 
XII/18 
1/10 
11/26 
V/10 
V/23 
VII/13 
X/31 
XII/29 
11/19 
Ш/7 
III13 
IV/12 
V/7 
V/10 
VI19 
XII/27 
1/11 
IV/25 
VI/14 
VII/10 
VIII28 
X/18 
XI/30

81
75
93

166
244
141
202
226
68
82
67

162
70
71 

202 
103
74

140
80
92
95 

123
85
77
79

239
60
60
96 
99

0-48
0-64
0-73
0- 90
1- 53 
1-27 
1-19 
1-25 
0-55 
0-54
0- 85
1- 25 
0-69
0- 45
1- 06 
151 
0-40 
0-75 
0-84 
0-53 
0-74 
0- 68 
0-59 
0-52
0- 67
1- 54 
0-45 
0-39 
0-51 
0-50

I
I
n
I
II
III 
VII
II
IV 
I 
I

III 
I 
I

n i
VI
I
II
V
I
II 
11
II 
I

III 
III
I
I
I
II

5
2
1
2
1
2
2
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2
4 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1

Összesen 4941 3677 — 43
Átlag . . . 275 —: 204 0-74 — 2-4

400 és 600 köbm éter között.

1884

1887

IV/22 
IV 29 
VII/29 
Ш 28 
V/31 
VI21

489
500
420
528
503
455

IV/25
V/2
VU/31
Ш/31
VI/2
VI23

460
603
342
452
627
221

0- 94
1- 2.1 
0-81 
0-86 
1-25 
0-49

III
IV
V 
II
n
IV

3
3
2
3
2
2

Összesen .. 2895 — 2705 — 15
Átlag 483 451 0-93 — 2-5

600 és 800 köbm éter között.

1884

1885
1886 
1887

VI22 
V II23 
X II3 
1/10 
I I I 20

629
677
689
667
718

V I2 7 
VII27 
XII/6 
115 
I I I 22

376
396
350
527
479

0-60
0-58
0-51
0-79
0-67

I
IV
I
IV
I

5
4 
3
5 
2

Ö ssz e se n __ 3380 — 2128 — — 19
Átlag . . . 676 — 426 0-63 — 3-8

ren felül.
Ö sszesen __ 4386 — 3518 — — 60

800 köbm eteÁtlag . . . 146 — 117 0-80 2-0

2( .eter között.30 és 400 kobra
1885
1887

ХП/11
V/23

815
963

X II15 
V/27

585
612

0-72
0-64

II
I

4
4

1884 П/5 298 П/7 220 0-74 II 2 Összesen __ 1778 1197 — — 8

IV/11 364 IV/17 296 0-81 II 6 Átlag 889 — 599 0-67 — 4-0
VIH/2 351 Vni/3 330 0- 94 VI 1
ХП/28 297 1/1 233 0-78 n i 4 Az átlagok ism étlése.

1885 Ш/9 290 I I I 12 220 0-76 I 3
V/18 221 V/21 176 0-80 II 3 0 és 200 m8 közt 146 — 117 0-80 — 2-0
XI/2 324 XI/4 182 0-56 П 2 200 és 400 m8 közt 275 — 204 0-74 — 2-4

1886 1/24 379 126 504 133 V 2 400 és 600 m3 közt 483 — 451 0-93 — 2-5
III/20 250 Ш  22 160 0-64 in 2 600 és 800 m8 közt 676 — 426 0-63 — 3-8
IIL25 208 Ш/26 169 0-81 IV 1 800 m8 felül . .... 889 599 0-67 4-0
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III. Kimutatás 200 köbméternyi víztömegek és árhullámok szerint.

(Részletesen.)

M egnevezés Árhullám

A felső szaka
szokról másod

perczenként 
lefolyó víztöme

gek összege

A Gyoménál 
másodperczen

ként elfolyó 
víztömeg

Arány szám 
a felülről lefolyó 

és Gyoménál 
elfolyó víztöme

gek között

A kulminálás 
leérkezett 
Gyomára

m3 m3 nap

0  és 200 köbméter között i 150 87 0-58 2-1
и 160 138 0-86 1-9
in 141 165 1-17 1-6
IV 123 68 0-55 2-0
V 95 80 0-84 2-0
VI 68 103 1-51 4-0
VII 170 202 1-19 2-0

Átlag — 146 117 0 - 80 2-0
200 és 400 köbméter között I 240 137 0-57 2-5

II 298 208 0-70 3-0
III 266 178 0-67 2-8
IV 204 152 0-75 1 * 5
V 333 372 М 2 1*5
VI 351 330 0-94 1-0

Átlag — 275 204 0-74 2-4
400 és 000 köbméter között II 516 540 1-05 2-5

III 489 460 0-94 3-0
IV 478 412 0-86 2-5
V 420 342 0-81 2-0

Átlag — 483 451 0-93 2-5
000 és 800 köbméter között I 679 402 0-59 3-3

IV 672 462 0-69 4-5
Átlag 676 426 0-63 3-8

800 köbméteren felül I 963 612 0-64 4-0
П 815 585 0-72 4-0

Átlag 889 599 0-67 4-0

IV. Kimutatás 200 köbméternyi víztömegek és árhullámok szerint.

(Összevonva.)

M eg n ev ezés
Arányszám az

I n III IV V VI VII
árhullámnál

A 0 és 200 köbméter között ... — ... ... _ _ 0-58 0-86 1-17 0-55 0-84 1-51 1-19
A 200 és 400 köbméter között ... .... _ ... ... — 0-57 0-70 0-67 0-75 М 2 0-94 —
A 400 és 600 köbméter között ... .... ... .. ... ... ... — 1-05 0-94 0-86 0-81 — —
A 600 és 800 köbméter között... ... ... ... ... ... 0-59 — — 0-69 — — —
A 800 köbméteren felül.. ... ... .. ... 0'64 0-72 — — —
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