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Nagy méltóságú Minister Úr!
Kegyelmes Uram!
A volt közmunka és közlekedésügyi magyar kir. minister
I.
úr ő nagy méltósága, 1888-ik évi márczius hó 14-kén 10,238. sz.
alatt kelt magas rendeletével, jóváhagyván a vízrajzi osztálynak A vizmérczék rendezésének folytatása a Dráva, Mura
1888-dik évi munkaprogrammját, e szerint az osztálynak 1888-dik
és Maros folyóknál.
évi teendői a következőkből állottak:
I. A vizmérczék rendezésének folytatása a Dráva, Mura és
A hazai folyók vizmérczéinek helyszíni megvizsgálása, és a
Maros folyóknál.
vizmérczék törzskönyvének szerkesztéséhez szükséges adatok
II. Vizemésztések mérésére alkalmas szakaszok kijelölése a összegyűjtése — a vizmérczék rendezésével együtt — 1886-dik
Dráva, Mura és Maros folyóknál.
évben megindittatván, azok ugyanabban az évben a Duna és
III. A vizsebességek közvetetten megmérésének folytatása a Tisza, 1887-ben pedig a Bába, Vág, Szamos, Kraszna, Bodrog,
Tisza legalsó szakaszán, és az igy nyerendő adatok feldolgozása, Latorcza, Laborcz, Ondava-Tapoly, Berettyó és Kőrös folyók
valamint az illető helyekre vonatkozó vizemésztések görbéinek nál be is fejeztettek. Ezek után 1888-ban a Dráva, Mura és Szamegszerkesztése.
, mos folyók voltak beutazandók, tanulmányozandók és vizmérIV. A Tiszameder alakulásának nyilvántartása czéljából ! czéik rendezendők; — a mi meg is történt.
szükséges műveletek megindítása; névszerinti az állandó fix
Ez alkalommal szintén szemelőtt tartottuk mindazokat az
pontul szolgáló fixkövek beszerzése és felállítása, azonkívül a általános elveket, melyeket a Duna, Tisza és mellékfolyói viz
hiányzó tiszamenti kataszteri térképek beszerzése.
mérczéinek rendezésénél követtünk, s a vízrajzi osztály évköny
V. A dunai árvizek leíolyási viszonyainak tanulmányozása, veinek I. és II-dik köteteiben annak idejében elsoroltunk.
különös tekintettel a budapesti folyam-szakaszra.
Ezen általános elvek alapján időközönkint beterjesztettük
VI. Az árvizjelző szolgálat berendezésének megindítása a a fentebb megnevezett mellék folyók vizmérczéinek rendezéséről
Tiszánál; névszerint a Tiszára vonatkozó adatok összegyűjtése és szóló javaslatainkat, melyek a volt közmunka, és közlekedésügyi
lehető feldolgozása, a mennyire t. i. azt a rendelkezésre álló erő magyar kir. minister úr ő nagyméltósága által belybenhagyatés idő megengedi.
! ván, kivonatilag a következőket foglalják magukban.
Ezeken kívül még a következőkkel lett a vízrajzi osztály
megbízva:
A.
VII. A budapesti, mohácsi és újvidéki dunai, — továbbá:
a szolnoki tiszai, — és aradi marosi magyar kir. folyammérnöki
A D r á v a fo ly ó v iz m é r c z é in e k re n d e z é s e .
hivatalok által végrehajtott vizmütani felvételek megállapítása,
ellenőrzése és felülvizsgálása.
1.
A helyszínén véghezvitt felvételek és adatgyűjtések
VIII. Az árvizekre vonatkozó statisztikai adatok beszerzése, szerint:
gyűjtése és feldolgozása tárgyában teendő javaslattétel.
a) A Dráva folyón jelenleg négy rendesen észlelt vizmércze
IX. A Hármas-Kőrös gyomai szakaszán várható árvizmagas- áll fenn, melyek állami vizmérczék módjára kezeltetnek és állami
ság kipuhatolása czéljából utólag még szükségesnek mutatkozott költségen olvastatnak le ; úgymint: a varasdi, zákányi, barcsi és
vizsebesség-mérések végrehajtása és a nyerendő adatok fel eszéki. — Ezek közül azonban — szorosan véve — csak a va
dolgozása.
rasdi és eszéki vizmérczék vannak az állam tulajdonába, a barcsi
X. A Maros hatásának tanulmányozására, és a Szeged város ! és eszéki pedig a magyar kir. államvasutaké.
melletti tisza mederalakulásának nyilvántartására szolgáló keresztb) A vizmérczék 0 pontjainak magasságai a Dráván nincse
szelvények felvétele és feldolgozása.
nek egy összefüggő kisvizszinre állítva, hanem régibb időkből
A fentiekben körvonalozott 1888-dik évi munkaprogramm származó különböző kisvizek magasságaiban vannak elhelyezve.
előbocsátása után van szerencsém, a vízrajzi osztály részéről —
c) A vizmérczék faszerkezetüek, melyek közül az eszéki viz
annak alapján — 1888-ban követett eljárások módozatairól és mércze a hid jármára van erősítve, — a barcsi egy czölöpre, —
elért eredményekről, az alább következőket mély tisztelettel i a zákányi egy erős szerkezetű jégtörőre, — és a varasdi a közúti
jelenteni.
hidjáromra.
1*
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2.
Noha a Dráván fennálló vizmérczék 0 pontjai nincsenek
B.
egy összefüggő kisviz vonalára helyezve, de mivel a mérczerendezés alapjául elfogadható kisviz fixirozva még nincsen, — mivel
A M u r a fo ly ó v iz m é r c z é in e k r e n d e z é s e .
továbbá a Dráva szabálytalanságánál és gyors változásánál fogva,
egy a mostani viszonyoknak megfelelő 0 vonal rövid idő múlva
1. A helyszínén teljesített felvételek- és adatgyűjtésekből
úgy is megszűnnék az ottani esésviszonyoknak hű képe lenni, — kiderült, hogy:
mivel végül a hajósok rég idők óta megszokták azt, hogy a viz
a) A cs. és kir. szabadalmazott déli vasút által 1860-ban
mérczék mostani magasságában történő leolvasásokhoz alkal felállított és annak tulajdonában levő mura-keresztúri vasúti viz
mazkodjanak: mindezek következtében legczélszerübb volt a mércze az egyetlen, melyről 1880 óta folytonos és rendes jegy
jelenlegi 0 pont magasságokat továbbra is változatlanul meg zések vannak, de a mércze szerkezetének hiányosságánál fogva
az utóbbi években ezen vizmérczéről leolvasott kisvizek megtartani.
'3. A fennálló állami elsőrendű vizmérczék továbbra is fen- bizhatlanok.
Fennáll ezen kívül ez időszerint még két állami vizmércze,
tartandók:
a ) Eszéken, mely a Dráva alsó szakaszára nézve úgy víz úgymint Letenyén, mely jelenleg nem jegyeztetik, és Murarajzi, mint mederszabályozási, de főleg hajózási szempontból igen Szerdahelyen, mely 1883 óta jegyeztetik ugyan, de nem hivatalos
rendelet következtében, és igy nem is kellő pontossággal. — Mind
fontos vizmércze.
b) Varasdon, mivel erről a vizmérczéről — kisebb-nagyobb a két vizmércze a zalavármegyei magyar kir. államépitészeti
megszakításoktól eltekintve — 1821 óta vannak feljegyzések, hivatalnak muraszabályozási kirendeltsége által, a Mura folyó
melyek az ezentúl történendő észlelésekkel együtt, a meder fejlő felvétele és szabályozási tervezetének elkészítése czéljából — ezen
désének megítélésére és megismerésére igen fontos adatokat felvételek tartamára — állíttatott fel 1883-ban több más mérczészolgáltatnak, — mivel továbbá ez a pont a Dráva állami kezelés vel együtt, mely utóbbiak azonban időközben elpusztultak,
alatt nem álló szakaszának vízviszonyaira igen jellegző, általános miután e vizmérczék ideiglenes jellegűek lévén, csak a fel
vízrajzi szempontból pedig a felső szakasz részleges mederszabá vételek idejében voltak hivatva a vizváltozások nyilvántartására
lyozási munkálataira, de főleg az árvizjelzésre nézve igen fontos szolgálni.
Megemlittetik e helyen, hogy a magyar- és stájer-ország
adatokat nyújt.
4. A z állam kezelésébe átveendők, mint elsőrendű viz határszél felett, a stájerországi Radkersburgban, egy az ottani
muraszabályozási mérnöki hivatal által észlelt és kezelt viz
mérczék :
a) a Barcson létező vizmércze, a hol a Dráva torrensebb mércze létezik, mely a magyarországi felsőmura-szakaszra
általános vízrajzi és árvizjelzési szempontból igen fontos adatokat
jellege átmegy a síkság folyóinak jellegébe.
b) a Zákányban fennálló vizmércze. Az állami kezelés alatt képes nyújtani.
b) A Murán létező vizmérczék 0 pontjai nincsenek egy
álló Dráva-szakasznak ugyanis ez a legfelsőbb pontja, és mivel e
helyen lép a Drávának és Murának egyesült víztömege a Dráva összefüggő kisviz magasságára helyezve. — Ugyanis: a mura
felső szakaszába, ezen a ponton a vizmércze igen fontos szolgá keresztúri vasúti vizmércze valószínűleg egy, az építéskor észlelt,
latot tesz. — Ezen kívül az itteni észlelések a hajózás érdekében kisvizre, — a letenyei és szerdahelyi vizmérczék pedig valószínű
is nélkülözhetetlenek, és a Dráva alsó szakaszán árvizjelzésre is leg régibb, de ismeretlen eredetű vizmérczék után állíttattak fel,
de semmi esetre sem egy összefüggő vizszinre.
szolgálnak.
c) A fennálló vizmérczék különféle szerkezetűek; még pedig:
5. A z állam által felállítandó uj elsőrendű vizmérczére van
a murakereszturí vasúti vizmércze egy kőpillérbe van bevésve,
szükség:
a ) Dolnyi-Miholjáczon, mivel az eszéki és barcsi állami és igy megbízható szilárdsággal bir; — a letenyei és mura-szer
vizmérczék közti távolság (129 kilométer) oly nagy, hogy az e dahelyi vizmérczék pedig az illető közúti hidak jármaira erősített,
két helyen észlelt vizállási adatok nem jellegezhetik eléggé a folyó de minden védelmet nélkülöző egyszerű léczekből állanak, ezek
ezen hosszú szakaszának általános vízviszonyai és vizváltozásait, tehát nem bírnak a vizmérczéknél szükséges szilárdsággal.
ugyanezért Eszék és Barcs között legalább is még — Dolnyi2. A vizmérczék 0 pontjainak jelenlegi magasságai jövőre
meg
nem tarthatók; mivel nincsenek egy összefüggő vizszinre
Miholjáczon — szükséges egy elsőrendű vizmérczét felállítani
államilag kezelni és fentartani.
állítva és mivel változatlan megtartásuk mellett eléggé fontos
okok fel nem hozhatók.
6. Ezek szerint a Dráva folyón:
Az 1883. évi felvételek alkalmával, október 10-én, fixiroza) Két állami elsőrendű vizmércze (az eszéki és varasdi)
továbbra is az állam által fentartandó és kezelendő.
tatott ugyan egy vizszin, ez azonban nem a kis, hanem a középb) Két elsőrendő vizmércze (a barcsi és zákányi) egészen az viznek felel meg, a milyennek az a felvételi műveletben is
állam kezelésébe átveendő; és
I jelezve van.
Az egyetlen kisviz, melyről megbízhatóbb adatok állanak
c) egy elsőrendű uj vizmércze (a dolnyi-miholjáczi) az állam
által lesz felállítandó, kezelendő és fentartandó.
I rendelkezésünkre, az 1887. évi augusztus 18-iki vizszin, mely
d) Rendezés után tehát a Dráván összesen öt elsőrendű viz [ egyszersmind egyike az eddig észlelt legkisebb vizeknek, és mint
mércze lesz államilag kezelve és fentartva.
ilyen, a 0 pontok rendezésénél leginkább vehetők tekintetbe. —
Ez a kisviz azzal az előnynyel is bir, hogy fixiroztatása idejében
a Mura kisvizének állása összeesett a Dráva azon kisvizével, mely
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a torkolat alatti legközelebbi vizmérczén, — Zákányban — a kisvizek magasságaiban állanak. — A radnótfái és szászrégeni
Dráva vizmérczéinek rendezésénél alapul vett 0 víztől csak vizmérczékre nézve megjegyeztetik, hogy az azokon mutatkozó
-j- 5 centimétert különbözött; minél fogva ennek a kisviznek vízállások a mederben levő gátakkal befolyásolva vannak.
alapul vételével a Mura folyó vizmérczéinek 0 vonala kellő össz
С) к fennálló vizmérczék szerkezete különböző; még pedig
hangzásban fog lenni a Dráva, mint anya folyó, vizmérczéinek a makói, aradi, radnai, soborsini, radnótfái és szászrégeni állami,
0 vonalával.
valamint a makói társulati vizmérczék az illető közúti hidakon
Mindezeknél fogva a Mura folyó vizmérczéinek rendezésekor függélyes helyzetben megerősített többé-kevésbé hiányos faszera 0 pontok az 1887. évi augusztus 18-án fixirozott kisvizre álli- kezetüek, — az aradi katonai vizmércze a várcsatornájának zsilip
tandók, megjegyezvén, hogy miután az összes magassági adatok falára van erősítve, — a branyicskai állami vizmércze a vasúti
a Muránál a katonai lejtmérési hálózatra vonatkoznak, ez uj köpillérre erősített zománczozott öntött vasból áll, mely a sza
0 pontok beállítása szintén a katonai hálózat fixpontjainak, bályszerű vizmérczék követelményeinek megfelel; — a gyulailletve: a belőle fejlesztett 1883. évi muraszabályozási felvételek fehérvári mércze a vasúti hid pillérjébe van bevésve, — a deszki,
fixpontjainak magassági adataiból lesznek végrehajtandók.
egresi és perjámosi társulati mérczék rézsútos helyzetben meg
3. Mint elsőrendű állami vizmércze fenntartandó és keze erősített kellő szilárdságú famérczék, végül: az aradi, deszki,
lendő a mura-szerdahelyi vizmércze, a Mura vizváltozásainak maros-ludasi és maros-bogáti mérczék vasúti hidakra erősített
tanulmányozhatása, és különösen az árvizek előre jelezhetése többé-kevésbé hiányos faszerkezetüek.
2. Noha az 1841-dik évi tényleges kisviz a Maros-toroknál
czéljából.
4. Mint másodrendű állami vizmércze fentartandó és ke 0-407 m., az erdélyi határnál pedig 0-130 méterrel volt alacsozelendő a letenyei vizmércze, melynek adatai a Mura alsó szaka I nyabb, mint az 1841-ben fixirozott vizszin, mégis mivel a leg
szán beálló vizváltozások tanulmányozásánál használhatók fel. régibb eredetű és kiváló fontosságú aradi mércze 0 pontja az
5. A fentiek szerint a Mura folyón továbbra is az állam által 1841-iki fixirozott vízhez közel áll, — mivel továbbá az igen ki
fentartandó és kezelendő:
terjedt és az ármentesitési munkálatok alapjául szolgáló felsőa) Egy állami elsőrendű vizmércze (Mura-Szerdahelyen).
torontáli társulati vizmérczék az 1841-ben fixirozott kisvizen
b) Egy állami másodrendű vizmércze (Letenyén).
alapulnak, — végül: mivel ezen vízről részletes fixirozási ada
c) Eendezés után tehát összesen két állami vizmércze leend taink vannak, holott az 1841-ki legkisebb viz csak nehány helyen
a Murán.
volt tényleg észlelve, — mindezeknél fogva indokoltabb és czélszerübbnek látszik a vizmérczék 0 pontjainak vonalául — a
Maros
torkolatától Erdély határáig— az 1841-ben fixirozott kisC.
vizet elfogadni és a rendezés utáni 0 pontokat ennek magassá
gába
helyezni.
A M a ro s fo ly ó v iz m é r c z é in e k r e n d e z é s e .
A Marosnak Erdélybe eső felső szakaszán nem lehet a
1.
A helyszíni felvételek és adat gyűjtések alapján 0a pontok magasságait olyképen megállapítani, mint az alsó
Maroson fennálló vizmérczékre nézve a következők emlittet- szakaszon, mivel sem vizmütani felvételek, sem pontos lejtezések
nek meg:
nem állanak rendelkezésünkre; tekintetbe veendő ezenkívül,
a ) A Maroson fennálló vizmérczék közül hét darab, névszerint hogy itt főleg a vizszinnek relativ emelkedése és az árhullámnak
Makón, Aradon, Eadnán, Soborsinban, Branyicskán, Eadnótfán mily magasságban való lefolyása képezik azokat a legfontosabb
és Szászrégenben állami kezelés alatt áll; — továbbá négy, név tüneteket, melyeknek adatait a vizmérczék szolgáltatni liivatvák:
szerint : Deszken, Makón, Egeresen és Perjámoson a felső-toron minélfogva legczélszerübb az állami és vasúti vizmérczék eddigi
táli ármentesitő társulat tulajdona, és annak kezelése alatt 0 pontjait, melyek ezentúl mint állami mérczék lesznek kezelen
áll; — ezenkívül öt, névszerint: Aradon, Gyulafehérvárott, Tö dők, megtartani; ott pedig, hol uj állami vizmércze lesz felállí
visen, Maros-Ludason és Maros-Bogáton a magyar kir. állam tandó, annak 0 pontja a legközelebbi két vasúti mércze vízállása
vasutak tulajdonában van, és az illető osztálymérnökségek által szerint lesz beállítandó.
kezeltetnek; — végül egy vizmércze, névszerint: Aradon katonai
3. Elsőrendű állami vizmérczeképen továbbra is fentar
tulajdon, és általuk kezeltetik. A Maros folyón volt e szerint, a tandó:
rendezés előtt, összesen: 17 vizmércze.
a) Makón, mivel annak fennállása úgy általános vízrajzi,
b) A fennálló vizmérczék 0 pontjaira nézve megemlítendő, mint hajózási, ármentési és mederszabályozási szempontból
hogy az állami vizmérczék közül a makói, az aradi állami és egyaránt indokolt, és ezen mércze az alsó Maros-szakasz összes
katonai, valamint a radnai és soborsini vizmérczék 0 pontja víztömegének s vizváltozásainak tanulmányozására úgy magára
közel állanak az 1841-dik évi kisvizszin magasságaihoz; — to
a Marosra, mint az anyafolyóra: a Tiszára nézve, nélkülözvábbá: a felső-torontáli ármentesitő társulatnak vizmérczéi, név j hetetlen.
szerint : a deszki, makói, egeresi és perjámosi szintén, — a vasúti
b) Aradon, a hol mint az állami kezelés alatt álló folyam
vizmérczék pedig, névszerint: az aradi, gyulafehérvári, tövisi, szakasz középpontján a folyammérnöki hivatal székhelyén, külö
maros-ludasi és maros-bogáti vizmérczék 0 pontjai egymással nös tekintettel Arad városra, egy elsőrendű állami vizmércze
összefüggőleg az 1883. évi februári kisviz magasságában, illetve további fentartása múlhatatlanul szükséges.
ahhoz közel, állanak; — végül az állami kezelés alatt álló
c) Radna-Lippán az igen élénk és kereskedelmileg fontos
branyicskai, radnótfái és szászrégeni egymástól különböző helyi tutajozás és a hajózás szempontjából.
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d) Soborsinban, mint az állami kezelés alatt álló folyamszakasz kezdetéhez közel fekvő ponton, e szakasz általános víz
viszonyainak jellegzése és az előbbi mérczénél felhozott indokok
nál fogva.
e) Branyicskán, a hol a Maros erdélyi vízgyűjtő területéről
leérkező majdnem összes vízmennyiség már együtt van, és ezen
vizmércze úgy általános vízrajzi, mint árvizjelzési, továbbá tutajozási szempontból is igen fontos adatokat szolgáltat.
4. Továbbra is fentartandó és mint másodrendű állami v iz 
mércze kezelendő:
a) Szász-Bégenben a közúti hídon levő vizmércze, mely a
Maros legfelsőbb vízgyűjtő területének tövében van, és igen
becses adatokat nyújt arra nézve, hogy a gyűjtő terület legfelső
vidékein végbement kulturális változások mily hatással vannak a
vízviszonyokra.
Ez a vizmércze azonban csak akkor fog czéljának meg
felelni, ha:
b) Radnótfán a görgóny-marosi közúti hídon létező viz
mércze jövőben is szintén fenn fog tartatni. — Ennek a vizmérczének fentartása ugyanazon körülményeknél fogva szüksé
ges, mint a szászrégeni, sőt az árvíz tekintetében ennél még
fontosabb, mivel a Maros víztömegének nagyobb részét a Görgény-Maros hozza.
5. Újból állítandó és mint elsőrendű állami vizmércze
kezelendő:
Maros-Ludason, a marosludas-beszterczei vasútnak liidjá n ; mivel a Maros erdélyi szakaszán, mely Szász-Régenig 358
kilométer hosszú, a szakasz alsó részén fekvő déva-branyicskai
elsőrendű vizmércze magában nem elegendő arra, hogy a viz vál
tozásaiból az egész szakasz jellegére következtetni és azon tanulmányokra elég adatokat nyerni lehessen, melyek általános
vízrajzi, vagy netaláni árvizjelzési szempontból később szüksé
gesekké válhatnak; minélfogva a szakasz felső részén is szüksé
ges egy elsőrendű vizmércze, mely legczélszerübben a marosludasi vasúti hídon állítható fel.
6. Újból állítandó és mint másodrendű állami vizmércze
kezelendő:
a Gyulafehérvár melletti maros-portecsi vasúti hídon,
mivel a két szomszédos állami vizmércze még mindég nagy távol
ságban — közel 220 kilométerre — van egymástól, közben pedig
az Aranyos, Ompoly és az Egyesült-Küküllő ömlik be, mely
utóbbi a felső marosi vízrendszerben domináló szereppel
bírván, az esetre, ha a branyicskai és maros-ludasi vizmérczék
közé még egy be nem iktattatnék, a vizváltozások tanulmá
nyozása és a később kiterjesztendő árvizjelzési szolgálat igen
hiányos lenne.
7. A fennálló társulati vizmérczék közül mint elsőrendű
társulati vizmércze fentartandó és kezelendő:
a perjámosi vizmércze, miután az aradi és makói vizmér
czék közti távolság oly nagy, hogy az ezen két mérczéről nyert
adatok sem az általános vizváltozások jellegzésére, sem az ármentesitésre való tekintettel nem elegendők.
8. Ezek szerint a Maros folyón :
a ) Öt állami vizmércze (Makón, Aradon, Radna-Lippán,
Soborsinban és Branyicskán) továbbra is fentartandó és mint
elsőrendű állami vizmércze kezelendő.

b) Két állami vizmércze (Szász-Eégenben és Radnótfán)
továbbra is fentartandó, és mint másodrendű állami vizmércze
kezelendő.
c) Egy állami vizmércze (Maros-Ludason) újból állítandó,
és mint első rendű állami kezelendő.
d) Egy állami vizmércze (Gyulafehérvárnál) újból állítandó,
és mint másodrendű állami vizmércze kezelendő.
e) Egy társulati vizmércze (a perjámosi) továbbra is fen
tartandó és mint elsőrendű társulati vizmércze kezelendő.
f ) Rendezés után tehát lesz a Maros folyón:
I-sőrendü állami vizmércze 6
П-od «
«
a
3
I-ső <
( társulati
«
1
összesen 10
J).
A K ő rö s é s B e r e tty ó fo ly ó k v iz m é r e z é in e k r e n 
d e z é se .
A Körös és Berettyó folyók vizmérezéinek rendezése már
megtörtént ugyan 1887-ben, de már akkor ki lett emelve, hogy
az 1888-ban őszkor beállandó kisviz fixirozása még némely köz
benső helyekre nézve szükséges.
Az 1888-diki kisviz szeptember hó 19-én déli 12 órakor
tényleg fixiroztatott is a gyulai m. kir. folyammérnöki hivatal és
az illető társulatok által; még pedig mivel ez a kisviz kisebb volt
! minden eddiginél, nemcsak nehány közbenső helyen, hanem a
Berettyó, Sebes-, Fekete-, Fehér-, Kettős- és Hármas-Körös folyók
egész hosszában, a szabályozás kezdő pontjaitól a Tiszába
j ömlésig, egy és ugyanazon időben.
Ezzel a Berettyó és Körös folyók völgyében egy oly össze
függő kisviz vonalat nyertünk, mely minden tekintetben alkal
mas arra, hogy a nevezett folyók vizmérezói erre a vonalra helyez
tessenek. Nehogy azonban a vizmérések áthelyezéséből eredő
leolvasás-különbségek, különösen árvízkor, félreértésekre szolgál
tassanak okot, az érdekelt közönség tájékoztatására való tekin
tetből, az áthelyezés idejétől számított egy évig a leolvasások
| különbségei, úgy az állami, valamint a társulati vizmérczék ész
lelői által, a mérczelapokra reá jegyezendők és azonkívül az
I észlelők és a békésgyulai m. kir. folyammérnöki hivatal részé
ről a vízállások, úgy az illető hivatalokkal, valamint az érdekelt
közönséggel, egy éven át mindég a régi és uj leolvasások közötti
különbségek megadásával közlendők.

II.

Vizemésztések mérésére alkalmas szakaszok kijelö
lése a Dráva, M ura és Maros folyóknál.
Azokon a folyókon, melyeknek helyszíni bejárása a viz
mérczék rendezése czéljából 1888-ban szükséges volt, egyúttal a
a vizemésztések meghatározására alkalmas szakaszokat is kije
lölte, illetve kikereste a vízrajzi osztály, ugyazon elveket tartván
szem előtt, melyeket eddig is követett az üy szakaszok kijelölé
sénél. Azonban valamint a Dráva egész vonalán, úgy a Murá
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nak némely helyén, nemkülönben a Marosnak bonniaktól az
erdélyi határszélig terjedő, még töltésekkel el nem látott és nyílt
árterekkel bíró szakaszain, ott, a hol oly teljesen zárt szelvényű
medret találni nem lehetett, mely a víztömegeknek egészen a
legmagasabb vízállásokig való meghatározására alkalmas lett
volna, be kelletett érni oly helyekkel is, a hol a víztömeg a
magas középvizig mérésre alkalmas zárt szelvényben folyik. —
Egy másik, számba veendő körülmény az volt, hogy a szóban
levő folyók szabályozatlan voltánál fogva oly szakaszok, melyek
jelenlegi irány- és szelvényviszonyaiknál fogva vizemésztési
mérésekre alkalmasoknak látszanak, a folyó változásai következ
tében belőlük egyik-másik idővel elfajulhat és említett czélunkra
alkalmatlanná válhatik. Ennélfogva a folyók ilyen részein több,
alkalmasnak látszó szakasz jelöltetett ki, melyek közül ha egyikmásik el is találna fajulni, a kijelöltek közt még mindég fog
maradni mérésre alkalmas szakasz.
A kijelölt vizemésztési szakaszok a következők:
a ,)

A Dráván.

6: A radna-lippai közúti hid alatt levő szakasz, — nagyviz
magasságáig.
7. A Lippovicza községnél, illetve a fölötte fekvő szorulat
nál, — a legnagyobb viz magasságáig.
j
8. A Zám fölötti hegyszorulatnál.
9. Burzsuk falunál, a Komp átjárónál levő szakasz.
j
10. A Maros-Illye fölötti Szakamás nevű községnél, a kő
j burkolattal ellátott partvédezetnél.
11. A branyieskai vasúti hid alatt, a komp átjáró körül
fekvő szakasz.
12. A Mirizsló község feletti egyenes szakasz.
13. A marosludas-budatelkei vasút Maros-Ludas melletti
hídja fölött fekvő egyenes szakasz.
|
14. A Maros-Bogátnál levő úgynevezett II. sz. vasúti hid
■ alatt fekvő egyenes szakasz.
III.

Vizsebességmérések a Tiszában.

A.
1. Az eszéki közúti hid fölött levő, a folyó 20—22. kilométerje közt fekvő szakasz, középviz magasságáig.
M é r é s e k a T is z a a lsó s z a k a s z á n .
2. A «Pali» csárdánál, a 72—73. km. közt, — a közepes ár
vizek magasságáig.
A vizsebességnek közvetetten megmérését — mint azt tavalyi
3. A folyó 86. kilométerje körül, — a közepes árvizek magas jelentésemben már volt szerencsém előadni— 1887-ben indí
ságáig.
tottuk meg a Tisza alsó szakaszán Tisza-Kürthtől kezdve Titelig,
4. A «Zátony» pusztánál, a folyó 140—141. km. közt, — a főczélul azt tűzvén ki, hogy ezen szakasznak — vizműtani szem
közép-viz magasságáig.
pontból — nevezetesebb helyein s különböző vízállásoknál, meg
5. A barcsi vasúti állomás mellett levő 148—150. km. közti állapíthassuk a Tisza másodperczenkinti víztömegét.
szakasz, — az árvíz magasságáig.
Ezen főczél mellett szem előtt tartottuk azokat az eshetősé
6. A «Loncsár» pusztánál, a 176. és 178. km. közt, mely í geket is, midőn valamely oknál fogva közvetetlen sebességméré
szakasz jelenleg, valamennyi közt legrendesebb meder-alkotásá seket a folyón végrehajtani nem lehet. Erre való tekintettel a
nál fogva, vizemésztés mérésre a legalkalmasabb, még pedig mederszelvény és a vizszinesés felvételével, közvetett módon is
közel a legnagyobb árviz magasságáig.
végeztünk vizsebesség-méréseket a czélból, hogy a Tiszára alkal
7. A zákányi vasúti hid fölött a 228. és 229. km. közt fekvő mazható, oly sebességi képlet — illetve állandó tényező — bir
szakasz, — a középviz magasságáig.
tokába jussunk, melylyel számítás utján is meghatározhassuk a
viz sebességét akkor, midőn azt közvetetlenül meg nem mér
hetjük.
b) A M urán.
Egy másik további czélunk, melyet ezen sebességmérések
i
1.
Aletenyei közúti hid alatt, 600—1000 méterre terjedő
nél — mintegy mellékesen — el akartunk érni, az volt, hogy
szakasz.
biztos tájékozást nyerjünk abban a kérdésben, vájjon oly esetek
2. A mura-szerdahelyi közúti hid alatt levő szakasz.
ben, midőn a sürgősség, vagy más egyéb körülmények csak a
viz felszínének sebességét engedik megmérni, vonhatunk-e biz
tos következtetést a megmért felszíni sebességből a keresett
c) A M aroson.
középsebességre egyáltalán ? és mekkora hibát követünk el abban
1. A makói hid alatt, a balparti felsőtorontáli ármentesitő az esetben, midőn ezen számításra a múlt évi jelentésben közölt,
társulat töltéseinek 22,600 és 23,000 m. közt fekvő szakasza, — | úgynevezett Exner-féle képletet használjuk ?
a legnagyobb árviz magasságáig.
Ezek és ezekhez hasonló kérdések szem előtt tartása mel
2. A szemlaki magas partnál, a balparti töltés 6000 méter lett folytattuk a sebességmérést 1888-ban ott, a hol azt 1887-ben,
jénél levő szakasz, — a legnagyobb viz magasságáig.
a beállott téli időjárás miatt, abba kellett hagyni. Hátra voltak
3. Arad városnál, a csónak átjárótól lefelé a Winkler-féle ugyanis a vizemésztési görbék kiegészítésének azon adatai, me
bőrgyárnál levő szakasz, — a legnagyobb viz magasságáig.
lyek a közép vízállástól az ismert legnagyobb vizszinig terjednek;
4. A mikalakai vasúti hid fölötti és Kékes alatti szakasz, — vagyis: végzendők voltak a mérések körülbelül j - l m . vízállástól
a nagyviz magasságáig.
kezdve a tavaszszal beállandó legmagasabb vízállásig, a tavaszi
A. A glogovácz-mondorlaki község határához közel levő vízállás magasságától függvén, hogy a teljes mérés első cziklusa
szorulatnál.
ez évben be fog-e fejezhető lenni vagy sem.
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A mennyiben pedig a megelőző télnek ritka nagy hótömege,
hosszan tartott hideg időjárás miatt, a Tisza vízgyűjtő területén
még február végén sem indult olvadásnak, alaposan lehetett arra
következtetni, hogy az elmaradhatatlan márcziusi magasabb
hőmérséklet meg fogja hozni a magasabb vízállásokat, csak gon
doskodni keilend arról, hogy a bekövetkezendő nagyviz sebes
sége minden rendelkezésre álló eszközzel meg is méressék.
Buzdittatva az elérendő eredmények nagy fontosságától,
még február havában megtettük mindazon előintézkedéseket,
melyek a létező viszonyokhoz képest megteendők és megtehetők
voltak.
Ekként a lehetőségig előkészülve, a jég elvonulása után,
márczius végén, a méréseket tényleg megkezdettük és azokat
junius hó közepéig szakadatlanul folytatva, sikerült sokat meg
szerezni azon adatok közül, melyek a Tiszának tisza-kürth-titeli
szakaszán létező vizemésztési viszonyainak felderítésére szük
ségesek.
Hogy azonban ezt a nagy terjedelmű munkálatot aránylag
ilyen rövid idő alatt lehetett elvégezni, annak oka nemcsak
abban rejlik, hogy a munkára fordított kis időközben a vízállá
sok a legszélsőbb határok között mozogtak és a vízrajzi osztály
ezen egész idő alatt igyekezett a rendelkezésére álló erőket és
eszközöket lehető legczélszerübben alkalmazni, hanem nagyban
i hozzájárult a siker eléréséhez az is, hogy az árvíz tartama alatt,
midőn a munka legsürgősebb, a közlekedési viszonyok ellenben
a legrosszabbak voltak, a sebességmérési telepnek helyről-helyre
való vontatására, a tiszai állami kotrások egyik gőzöse átenged
tetett, mert gőzhajó nélkül, a legvégső határig megfeszített tevé
kenységünk mellett sem lettünk volna képesek a kívánt ered
ményt elérni.
Habár mint e jelentés elején meg van említve, az 1888. év
ben végzett sebességmérések csak egyszerű folytatását, illetve
befejezését képezték az 18S7. évieknek, és ennélfogva ugyan
azon alapelvek mellett hajtattak azok végre, mint az 1887. éviek,
még sem tartom elegendőnek, hogy csak egyszerűen hivatkoz
zam a mondott évről felterjesztett jelentésemnek megfelelő pont
jára és hogy az idei eredményt csak táblázatosán közöljem, mert
lényegesen mások voltak a viszonyok, melyek mellett működni
és nagyobbak a nehézségek, melyeket leküzdeni kelletett.
Mig ugyanis az 1887. évi sebességmérés ideje alatt nyáron
és őszszel a vizszin csak 0 és + 4‘5 m. között váltakozott s ezen
csekély vizszin-változások is elég hosszú ideig tartottak arra,
hogy mindenféle vízállás mellett elég kényelmesen lehessen
mérést végezni, addig az 1888. év tavaszára várható volt árvíz
nek oly magasságára és kiterjedésére kellett számítani, mely
mellett az egész munkának egy kirendeltséggel és szigorúan a
múlt évihez hasonló mérési módozatok szerinti elvégezhetésére
még csak gondolni sem lehetett; más szóval szükséges volt úgy
a munka beosztására, mint annak kivitelére nézve többfele a múlt
éviektől eltérő intézkedéseket tenni.
Még pedig a munka beosztása tekintetében a hat mérési
helyet magában foglaló kürth-titeli vonal három szakaszra osz
tatott, melyből a legalsó szakasz Török-Becsétől Titelig az osz
tálynak egyik, a szegedi, algyői és szentesi szelvényekből álló
második szakasz az osztálynak egy másik mérnökére, a tiszakürthi mérés pedig a szolnoki folyammérnöki hivatalra bíza

j

tott. — A felvételi módozatra nézve fenforgó körülmények úgy
kívánták, hogy a tisza-kürthi, valamint a török-becsei és titeli
kirendeltségek felszerelésük egyszerűbb voltára való tekintettel,
csak felszíni sebességet mérjenek, mig a Szentes és Szeged között
mozgó 3-ik kirendeltség (a vízrajzi osztálynak teljes nagy fel
szerelésével) avval bízatott meg, hogy mindenütt fenékig terjedő
méréseket végezzen. — Ezen utóbbi kirendeltség mellé adatott
vontatási czélokra az állami kotrásokhoz tartozó gőzhajó, melyet
a volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter úr nagy
méltósága kegyes volt, az árvíz tartamára, az osztálynak rendel
kezésére bocsátani.
Ilyen beosztás mellett indult meg a mérés a jég elvonulása
után, azonnal — márczius hó végén — a szentes-titeli vonalon
és folytattatott mindig áradó víznél addig, mig a viz a legnagyobb
magasságát el nem érte.
Az alsó szakaszon, az az Török-Becsén és Titelnél a víznek
lassúbb áradása és hosszabb kulminálása folytán lehetővé vált a
legnagyobb vízmagasság közelében 2—2 mérést is végezni.
A szentes-szegedi szakaszon nagy nehezen sikerült a legnagyobb
vízállásnál 1—1 mérést végezni, sőt Szentesnél ez az egy mérés
is már csak a legnagyobb viz idejében az algyői vasúti hid alatt
(melynek alsó éle alig 3’5 m.-rel volt magasabb a vizszinnél) az
egész felszereléssel, de még csak az uszóhiddal sem lehetett el
menni, úgy hogy kénytelenek voltunk csolnakokkal beérni és a
fenékig terjedő sebességmérésről lemondani.
Ugyancsak erre a kirendeltségre hárult még a legkritikusabb
időpontban ama kötelezettség is, hogy T.-Kürthnél is meg kel
lett mérnie a legnagyobb viz tömegét, mivel a szolnoki folyam
mérnöki hivatal összes személyzetével árvédekezésnél lévén el
foglalva, csak akkor kezdhette meg a reá bízott munkát, midőn
a viz már 1'20 m.-rel alacsonyabban állott.
A mint a viz azután ismét apadásnak indult s ezzel együtt
a közlekedési akadályok megszűntek és a víznek folyton kisebbedő mélysége és kiterjedésénél egy-egy méréshez is már rövidebb időre volt szükség, beállott megint azon normalis állapot,
melyben eredeti eljárásunk szerint folytathattuk a részletesebb
méréseket az egész vonal mentén. — Ekkor oszlattatok fel a két
ideiglenes kirendeltség és a munkának hátralevő része lefelé
körülbelül + 4 m. vízállásig már mindenütt a teljes felszerelés
sel hajtatott végre.
A sebességmérési munkálatok külső részének befejezése
után a sebességmérő telep Szegedre vontattatott, a hol körül
belül 3 hétig foglalkozott még keresztszelvény-felvételekkel, mely
munkáról ezen jelentés IX-ik pontjában leszek bátor Nagyméltó
ságodnak beszámolni.
Már ezen utóbb említett keresztszelvényezési munkálatok
folyama alatt, de különösen a sebességmérő telep leszerelése
után a vízrajzi osztály egész munkaerejével hozzálátott az öszszegyiijtött adatok feldolgozásához; ez annyival nagyobb és sür
gősebb feladat volt, mert ezen nagy terjedelmű szerkesztési és
számítási munkával járó műveletet, a volt közmunka- és közle
kedésügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltóságának magas pa
rancsára szeptember 15-ig be kellett fejezni legalább annyira,
hogy az ezen időre, a tiszaszabályozási teendők megfontolása
végett, kitűzött műszaki tanácskozásnál a végeredmények már
ismeretesek legyenek.
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Ezek előadása után mély tisztelettel bátorkodom jelenteni,
hogy a Tisza alsó szakaszán 1888-ban a következő külső mun
kákat teljesítette a vízrajzi osztály :
1. Tisza-Kürthnél három mérés történt: + 3 03, + 5*57 és
+ 7'10 m. vízállásnál összesen 46 függélynek 131 pontjában.
2. Szentesnél négy mérés: + 405, + 6937, -j- 6*51 és
8-15 m. vízállásnál összesen 86 függélynek 254 pontjában.
3. Algyőnél négy mérés: + 3 44, + 6-87, + 7'84 és
+ 8'68 m. vízállásnál összesen 75 függélynek 347 pontjában.
4. Szegednél három mérés: + 5-46, + 71)8 és + 8'07 m.
vízállásnál 33 függélynek 239 pontjában.
5. Török-Becsénél öt mérés : + 2‘10, + 4*89, + 5*96, + 5-93
és -j- 6*25 m. vízállásnál összesen 113 függélynek 231 pontjá
ban; végre
6. Titelnél négy mérés: + 3"08, -j- 4"56, + 5-79 és + 5"84 m.
vízállásnál összesen 111 függélynek 250 pontjában.
Az alsó Tisza vízemésztési viszonyainak kipuhatolása czéljából tehát 1888-ban összesen 23 mérés végeztetett 464 függély
nek 1452 észlelési pontjában, és hozzávéve ahhoz az 1887-ik
évben végzett munkát, kitűnik, hogy a Tisza alsó szakaszán a

a)

vizemésztési viszonyok kipuhatolása czéljából végrehajtatott öszszesen 46 mérés 721 függélyben 2540 észleléssel.
A külső felvételekből, számítás és szerkesztés utján nyert
vízrajzi adatok oly nagy műveletet képeznek, hogy azt ezen jelen
tés szűk keretében bemutatni annyival is inkább mellőzhetőnek
vélem, mivel a volt közmunka- és közlekedésügyi m. k. miniszter
úr ő nagyméltóságának magas rendelete következtében ezen mű
velet akkor fog Nagyméltóságodnak külön felterjesztés kíséreté
ben bemutattatni, ha az teljesen elkészült.
Ez alkalommal pedig csak kivonatosan közlöm az eredmé
nyeket ; még pedig
a) egy táblázatos kimutatásban felsorolva a méréseket hely,
idő és vízállás szerint, a vizemésztésre, szelvényterületre és közép
sebességre vonatkozó eredményekkel együtt;
(Ezen kimutatásba annak teljessége érdekében bevétetett az
1887. évi jelentésben foglalt megfelelő kimutatás is.)
b) röviden előadva azon következtetéseket, melyek az eddigi
mérésekből, messzebb menő tudományos kutatások nélkül, már
is levonhatók.
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7-08
+ 8'07
— 0-37
— 0-39
-I- 2-76
+ 2-10
+ 4-89
-I- 5-93
-f o196
+ 6-25
— 0-40
4- 0-09
+ 0-23
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+ 2-07
+ 3-08
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+ 5-79
+ 5-84
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2527• 85
2921-30
257-17
732-49
1277-61
1339-58
1865 - 13
2439-39
2456-57
2592-26
952-59
1080-23
936-14
1087-16
1455-91
1866-96
2357■28
4158-85
4202-37

b) Rövid leírása a Tisza alsó szakaszán 1 8 8 7 /8 . években
végrehajtott vizsebesség-mérések eredményeinek.
A Tisza alsó szakaszán lefolyó víztömegek meghatározására
irányuló sebesség-mérések hat helyen végeztettek, névszerint:
1. T.-Kürthnél, mintegy a Tisza alsó szakaszának kezdő
pontjánál, hogy meghatározható legyen azon vízmennyiség, me
lyet a Közép-Tisza az alsó szakaszra lehoz.
2. Szentesnél, nem messze a Körös beömlésén alul, hogy
az ezen mellékfolyó által megszaporitott vízmennyiséget meg
kapjuk.
3. Algyönél, hol a Szentesnél elhaladt víztömeg Y^eszteségének nagysága mellett a Maros torkolata elé hozott összes vízmennyiség válik ismeretessé.
4. Szegednél azon maximalis vízmennyiség megállapítása
végett, melyet a Tisza egyáltalában elvezetni kénytelen.
5. Török-Becsénél és
6. Titelnél, mindkét helyen azért, hogy meghatározható
legyen a Szegednél áthaladó maximalis víztömegeknek fogyása,
melyet ezen 100, illetve 150 km. hosszú utón át beszivárgás,
elpárolgás és raktározás következtében szenved.
Mérvadó volt még ezen helyek választásánál az is, hogy ott a
Tiszának lehető egyenes irányú és szabályos szelvényű medre
legyen, és végre hogy a hullámtér lehetőleg tiszta és ne túlságos
széles legyen, vagyis hogy a mérésre kiválasztott hely lehetőleg
normálisnak legyen tekinthető.
Az igy kiválasztott helyeken végbevitt vizsebesség-mérések
eredményeit kétféle módon tettük szemlólhetövé :
1. Az egyes állomásokon végzett tényleges sebességmérések
adataiból szerkesztettük a víztömegek vonalait, melyekről leve
hető minden vízállásnak másodperczenkinti víztömeg.
2. A vizsgálat alá vett egész tiszai alsó szakasz vizlefolyási
és vezető képességi viszonyainak áttekinthetése végett szerkesz

A t a 1á 1t
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m.

m. p.-kinti
vizemésztés
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tettük a másodperczenként lefolyó víztömegek ábráját, melyben
a természetbeni távolságokhoz arányosan rajzolt sebességmérési
állomásoknál, legkisebb és legnagyobb vízállásoknál, valamint a
színig telt medernél lefolyó másodperczenkinti víztömegek az
ábra szélességei által vannak előtüntetve; ez által a kérdéses
szakasz bármely pontján egyszerűen levehető körzővel az ottani
vízmennyiség mértéke és közvetlenül lemérhető úgy a mellék
folyók által hozott viztömeg, valamint az útközben a hullám
tereken szétterült és ideiglenesen hátramaradt másodperczen
kinti viztömeg.
Ezen utóbbi ábrából látható, hogy az 1888-diki nagy viz
alkalmával T.-Kürthnél másodperczenkint elhaladó 4400 m8-ből,
utközi megfogyás következtében, a Körös torkolatához csak
mintegy 2350 m8 jut, a hol a Körös befolyása következtében e
víztömeg 250 m8-rel növekedve, felszaporodik 2870 m8-re, mely
ből a szentesi mérési szelvényen keresztül 2862 m8, az algyőin
keresztül 2802 m8 folyik; a Maros torkolatához pedig 2790 m8
érkezik, tehát a Körös és Maros torkolatai közt mintegy 80 ms
raktározódik el a hullámtereken.
A Maros beömlése 770 m8-rel növelvén a Tisza vizét, ezzel
együtt 3560 m8-re szaporodik a Tisza maximalis víztömege,
melyből a szegedi vasúti hid alatt levő szelvényen 3535 in8,
Török-Becsénél (a borjasi átmetszés felett) 3003 m8 és Titelnél
(a Béga beömlésén felül) pedig csak 2656 m8 jut lefolyásra.
Tehát a Maros beömlésétől a szegedi sebességmérés helyéig
25 m8, innen Török-Becséig 532 j n 8 és Török-Becsétől Titelig
347 m8 fogy el elpárolgás, beszivárgás és a hullámtereken való
raktározódás következtében.
Az 1886. évi kis vizszinre vonatkoztatott másodperczenkinti
tömegek szintén ilynemű csökkenést mutatnak.
Érdekeltségénél fogva fel van tüntetve ezen ábrában még a
színig telt meder vezetőképessége is ; miből látható, hogy a me-
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der maga (kiáradás nélkül) T.-Kürthnél épen felét képes az
ottani legnagyobb víztömegnek, Szentesnél, Algyőnél és Szeged
nél nem egészen felét, Török-Becsénél és még inkább Titelnél
az összes tömeg felénél többet bir el a meder; a miből kitűnik,
hogy azon csatornának, mely a Tisza összes árvizeit külön leve
zetni volna hivatva, olyan nagynak kellene lenni, mint a Tisza
jelenlegi medre.
Egy további fontos következtetés vonható magából a «víz
tömegek vonalai» alakjából is; azt látjuk ugyanis, hogy ezen
vonalak alulról kezdve bizonyos magasságig csak keveset térnek
el az egyenestől, a mi azt jelenti, hogy a viz magasságával körül
belül vonalos arányban emelkedik a másodperczenkinti víztömeg
is, mig felső részük (a nagyobb vizeknek megfelelő rész) hirtelenül kanyarodik, vagyis ezen görbe vonal és a vizmérczét ábrá
zoló egyenes vonal közti szélesség, mint a megfelelő tömeg mér
téke, fent nagyobb arányban növekszik; mi azt mutatja, hogy
már aránylag csekély vizszin-emelkedésnek jóval nagyobb emész
tés felel meg; például Szegednél, ha az eddigi legnagyobb viz
csak 50 cm-rel lenne magasabb, a lefolyó víztömeg másodperczenkint már 1000 m3-rel (az eddiginek mintegy Ve részével)
szaporodnék meg.
A sebességmérések eredményéből magyarázható ki továbbá
annak a körülménynek is az oka, hogy a különböző vizmérczeállomásokon a vízállások miért oly különbözők, azaz: miért mu
tat fel a törökbecsei mércze legnagyobb vízkor csak 6‘51 m-t,
holott Szegeden a viz 8'47 m., Algyőn pedig 8-76 m-en áll?
Eltekintve ugyanis attól, hogy a mérczéink 0 pontjainak
alapját képező (1842. évi) kis vizsín konstatált helyenkinti
sülyedése (Török-Becsénél a szegedihez képest körülbelül 50 cm.)
vagy emelkedése által is keletkeztek már decimeterekre menő
különbözetek, íöokát a vízállások különbözőségének különösen
két körülményben találjuk :
1. 528 m3-rel kevesebb az a vízmennyiség, mely TörökBecsén a legnagyobb vízkor elvonul, mint Szegednél; tehát
ugyanazon helyi viszonyokat feltételezve, ott ezen oknál fogva
már kisebb magasságra kell emelkedni a víznek, mint Sze
gednél.
2. A víztömeg vonala közötti szélesség (a víztömeg mértéke)
a vízmagassággal Török-Becsénél leggyorsabban növekedik, Sze
geden kevésbbé, Algyőnél még kisebb mértékben, úgy hogy
Török-Becsénél sokkal kisebb, például 6‘0 m. vízmagasságnak
felel meg ép akkora víztömeg, mint Szegednél 7‘60 méternek.
A színig telt meder vezetőképessége is Török-Becsénél sokkal
(350 ms-rel) nagyobb, mint Szegednél, tehát ezen okból is ala
csonyabban marad Török-Becsenel a viz színe.

H.
M é r é s e k a T is z a fo ly ó fe lső s z a k a s z á n .
Befejezvén a külső felvétellel, valamint az ezen felvételeken
alapuló számításoknak és eredményeknek ábrázolásával járó
irodai munkálatokat, azonnal átment a vízrajzi osztály feladatá
nak másik részére: a Tisza víztömegének megmérésére a Szol
nok feletti felső szakaszon.
De mindjárt a munka megkezdésekor kellett tapasztalni,
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hogy az alsó szakaszon tavaszszal felmerült akadályok és nehéz
ségek a felső szakaszon csak még fokozódtak.
Itt ugyanis nem csak, hogy az alsó szakasznak 280 kméter
hosszával szemben 400 km. hosszú folyamszakaszszal volt dol
gunk, melyben az egyik állomástól a vasútra való átmenetei a
legjobb viszonyok között is már tetemes időt vesz igénybe, de
előállottak még a vizszin nagy eséséből, sebességéből, az előterek
és vontató utak stb. rendetlenségéből folyó oly közlekedési nehéz
ségek is, melyek miatt a felvételi eszközöket módosítani, uj járó
müveket beszerezni, sőt némely esetben még változtatni is kel
lett azokon az elveken és mérési módozatokon, melyek az alsó
szakaszon oly előnyösöknek bizonyultak és lehetővé tették ezen
szakasz felvételi munkálatát rövid idő alatt befejezni.
Az alsó szakaszon tudvalevőleg csak ritka esetben kellett
beérni a vizsin felszíni sebességének közvetlen leolvasás utján
való megmérésével, mert majdnem kizárólag az uszóhidról végez
tetett a mérés, s az eredmény egy a Morse-féle távíróhoz hasonló
gépen íródott le önmüködőleg. Erről az előnyös mérési eljárásról
már eleve le kellett mondani, mert az uszóhidat, valamint az
ezzel való méréshez szükséges egyéb eszközöket és felszereléseket
tartalmazó szerhajót — a hosszan tartott kis vízállás miatt még
csak fel sem lehetett vontatni a felső szakaszra, de még ha a
vízállás a felvontatást meg is engedte volna, azon a hosszú sza
kaszon a helyváltoztatásokat gőzhajó nélkül megtenni, a vontató
utak ottani állapota mellett, csaknem legyőzhetlen akadályokba
ütközött volna.
Hogy tehát könnyebben és biztosabban lehessen közlekedni
és a mennyire lehetséges, mégis követhető legyen a mérésnél
azon alapelv, hogy a mig a felszíni és középsebesség közötti
összefüggés kiderítésére elegendő biztos adat birtokába nem
jutunk, addig mindenütt egészen a meder fenekéig terjesztesse
nek ki a mérések, szükséges volt a mérési szakaszokra kettőn
ként egy csoportba foglalva külön könnyen kezelhető vizi jár
műveket beszerezni, ellátván ezeket oly szerkezetekkel, melyek
ezeket a vizszin alatti sebességmérések végzésére is alkalmassá
teszik. A műszerek és értékesebb mérési eszközök pedig helyrőlhelyre szekeren szállíttattak.
A viz sebességének megmérése a Tisza felső szakaszán
1888-ban mindössze nyolcz helyen végeztetett, úgymint:
1. Mező-Várinál a Tiszaszabályozás és ármentesités kezdő
pontjánál.
2. Tivadarnál annak kiderítése végett, hogy a Tisza a Sza
mos torkolata elé mennyi vizet hoz ?
3. Vásáros-Naménynád, hogy megkapjuk a Tisza és Szamos
folyók együttes vízmennyiségét, s hogy úgyszólván visszafelé
vonhassunk következtetést a Szamos folyó által hozott vizmenynyiségre.
4. Szabolcsnál, 9 kilométernyire a Bodrog torkolatán felül,
annak megítélésére, hogy a V.-Namény és Szabolcs közötti 127
kilom. hosszú utón mennyi víztömeg marad el elpárolgás, beszi
várgás és raktározás folytán.
5. Tisza-Eszlárnál a Bodrog lefolyásának kipuhatolása vé
gett. Közelebb a Bodrog torkolatához nincs sebességmérésre al
kalmas szelvény.
6. Palkonyánál, hogy megkapjuk a Tiszának a Sajó által
megszaporitott vízmennyiségét.
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7. Tisza-Püspökinél, vagyis a Zagyva torkolat afölött legköze
lebb eső és sebességmérésre alkalmas olyan helyen, mely a
Zagyvára tekintve ugyanazon fontossággal bir, mint a szabolcsi
szelvény a Bodrogra nézve, végre
8. Tisza- Vezsenynél azon czélból, hogy a Zagyva vizével meg
szaporodott Tisza emésztését megkapjuk, mintegy összekötő
kapcsot nyervén a Tisza alsó szakaszán már befejezett és a felső
szakaszon most végzendő sebességmérések között.
Mindezen helyeken azonban az elmúlt őszszel csak egy mé
rést lehetett végezni, minek oka egyrészt abban rejlik, hogy a
Tisza alsó szakaszán véghezvitt összes mérések eredményeinek
kidolgozása tetemes időt vett igénybe és az osztály egész munka
erejét szeptember 15-éig igénybe vette, másrészt pedig október
végén, midőn a mérés mind a nyolcz helyen egyszer keresztül
vitetett, a hideg időjárás oly korán állott be, hogy egy második
mérési sorozat megkezdése már lehetetlen volt.
A Felső-Tiszán végzett mérések eredményei a következő
táblázatban vannak feltüntetve:

K i m u t a t á s
a Tisza felső szakaszán 1888-ban véghezvitt sebességmérések
eredményéről.
A m é ré s
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Felemlitendőnek tartom, hogy, ha a Tisza felső szakaszában
a felsorolt 8 helyen a viz sebessége mindenféle vízmagasság mel
lett ismeretes volna is, még teljesen kimerítő tanulmányt a Szol
nokon felüli egész Tisza szakaszra nem nyújthatnánk, mert nem
csak, hogy a Mező-Várin felül beömlő Borzsa, Batár és a máramarosi mellékfolyók hatása külön-külön nem volna még kipuha
tolható, hanem a viz raktározásának mérvére vezető kutatások
sem volnának a nagy közök miatt kívánatos pontossággal megejthetők.
Ez okból szükséges leszen, a mennyire a viszonyok megen
gedni fogják, legalább a nagy viz mennyiségének megmérését
még a következő helyeken végezni úgymint:
Tekeházán vagy 7’.- Újlaknál, hogy a máramarosi hegyek
ből lejövő maximalis vízmennyiséget megkapjuk.
Csapnál, Т.-Dobnál, T.-Derzsnél pedig a raktározás mér
vének részletesebb meghatározása végett.

IV.

A Tisza meder-alakulásának nyilvántartása.
A vízrajzi osztálynak 1887. évi működéséről tett jelentésem
ben volt szerencsém előadni mind azokat a munkákat, melye
ket Tisza meder-alakulásának, illetve: fejlődésének nyilvántar
tása czéljából végre kell hajtanunk.
E munkák végrehajtása, — tekintettel a rendelkezésre álló
erőre és pénzadományra — eredetileg 4 évre volt 1887-ben ter
vezve; az 1888-dik évi árvizek után azonban a Tisza-meder fel
vételének és nyilvántartásának szükségessége annyira előtérbe
nyomult, hogy a 24.147/888 minist, számú rendelet alapján
e tárgyban megtartott értekezlet a nyilvántartási munkák gyor
sítását szükségesnek találta s egyszersmind kívánatosnak jelen
tette ki azt, hogy a 4 évre előirányzott munkák, ha csak lehetséges,
3 év alatt végeztessenek el.
Az ezen értekezleten tett javaslatokat a volt közmunka és
közlekedésügyi m. kir. minister úr ö nagyméltósága elfogadván,
1888. évi junius 30-án kelt 28.370. sz. alatti rendeletével a víz
rajzi osztályt oda utasította, hogy:
1. A Szolnoktól lefelé teljesített vizsebesség-méréseket a
Szolnok feletti szakaszra is terjessze ki, illetve: ily méréseket ott
is, mihelyt az alkalmas vízállások bekövetkeznek, késedelem nél
kül teljesítessen.
2. A tiszai szelvénylapoknak, a kataszteri térképtárak köze
gei által, leendő lemásoltatása végett érintkezzék az egyes katasz
teri térképtárak igazgatóságával, — és hogy végül:
3. A Tisza jobb és bal partja mentén összesen 300 drb fix
követ helyezzen el.
A mi az 1. alatti vizsebesség-méréseket illeti, azokat illető
leg egyszerűen hivatkozhatom az ezen jelentés П1. szakaszában
mondottakra, a hol az 1888-dik évi sebesség-mérések elő van
nak adva.
Azonnal áttérek ennélfogva a fenti magas rendelet 2-dik
pontjára, mely szerint a Tisza folyó helyszinrajzának elkészítésé
hez szükséges kataszteri szelvénylapok a kataszteri térképtár sze
mélyzete által voltak lemásolandók.
E végből a vízrajzi osztálynak egyik mérnökét kiküldtem
a kassai, budapesti és temesvári térképtárakhoz a lemásolandó
szelvénylapok kijelölése végett; de daczára annak, hogy a fenti
magas rendelet vétele után haladéktalanul intézkedtem a máso
lási munkák megkezdése iránt, mégis azoknak 1888-ban körül
belül csak 50 százaléka készülhetett el.
A mi végül a fixpont-köveknek elhelyezését illeti, van sze
rencsém jelenteni, hogy a fixpont-kövek helyeinek meghatáro
zása előtt a vízrajzi osztály egyik mérnökével beutaztattam a
Tisza mindkét partját Tisza-Ujlaktól Szolnokig, egy másik mér
nökkel pedig Szolnoktól lefelé a torkolatig, hogy a helyszínén
szerzett tapasztalatok alapján határozhassuk meg, hol volnának
a fixpont-kövek legczélszerübben elhelyezendők ?
A beutazások eredményeiből kitűnt, — a mi egyébiránt
nagy valószínűséggel volt előre látható — hogy az egyenlő távol
ságokra osztott helyeken nem szükséges mindenütt kőből készült
fixpontot elhelyezni; vannak ugyanis a Tisza partján fekvő egyes
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községekben oly szilárd épületek, leginkább templomok, melyekre
vas-fixpont-táblákat lehet akképen befalazni, hogy azok a czélnak szintén tökéletesen megfelelnek a nélkül, kogy azoknak el
helyezése annyi időt venne igénybe és annyi költségbe kerülne,
mint a beton-alapra helyezett kő-fixpont. — Vannak továbbá
olyan — már létező — magasságjegyek, melyek az állami fixpontok követelményeinek tökéletesen megfelelnek és ezenkívül
épen arra — a távolság beosztása szerint kitűzött — helyre
ősnek, a hol a vízrajzi osztály részéről is voltak fixpontok elhelyezendők, indokolva volt tehát ezeket munka- és költség-kímélés
tekintetéből szintén felhasználni.
Az előadott körülményeknél fogva a már létezőkön kívül
még 166 kő-fixpont építése mutatkozott szükségesnek és 96 vas
magassági jegynek befalazása; tehát az állam részéről még 262
darab uj fixpont volt elhelyezendő.
A mi az állami fixpontok (magasság-jegyek) alakját és anya
gát illetik, a következőket van szerencsém mély tisztelettel
előadni.
A kőből való fixpontok jóminőségü süttői mészkőből és mint
egy 0 7 köbméter beton-alapból állanak, úgy hogy az egész épít
ménynek súlya körülbelöl 2000 kilogramm. — A tulajdonképeni fixpontot (magasság-jegyet) egy a kő tetejébe beeresztett vas
hengerszeg legmagasabb pontja képezi. A vasból készült magas
ság-jegyek pedig 12/20 cm. méretű vastáblák, melyek 20 cm.
hosszú karjaikkal a fal színéig vannak befalazva, hogy minél
kevésbbé legyenek akár szándékos, akár véletlen sérülésnek ki
téve; ezeknél a vastábla alján kiemelkedő kereszt középpontjába
fúrt 1Vi mm. átmérőjű lyuk szolgál fixpontul.
Az ármentesitő társulatok tulajdonát képező magasság
jegyek közül legczélszerüb beknek és igy a fixpont hálózatba fel
vehetőknek találtam egyrészt a beregmegyei, másrészt a KőrösTisza-Maros közi ármentesitő társulatoknak fixpontjait, a melyek
közül az elsők befalazott vastáblácskák, az utóbbiak pedig tégla
alépítményen nyugvó jó minőségű kőből állanak, és az állami
kő-fixpontok mintájára, szintén egy — a kő tetejébe beeresztett
vashenger-szeggel vannak ellátva.
Az összes fixpontok helyeinek kijelölése, a kő-fixpontokhoz
szükséges műkövek megrendelése és helyreszállitása, valamint
a kövek beépítésénél szükséges szerek és építési anyagok beszer
zése, a munkánál alkalmazott kocsik és hajók béreinek kialku
dása, végül az alkalmas előmunkások és napszámosok keresése
s félfogadása után 1888-ban csak 33 darab fixpont-kő volt tény
leg beépíthető, ezenkívül 32 drb műkő a helyszínére szállíttatott,
101 darab pedig a legközelebbi vasút-állomásnál elhelyeztetett. —
Felmaradt tehát ebből a munkából 1889. évre 133 darab fix
pont-kő beépítése és 96 darab vas-magasság-jegy befalazása,
a melyek, ha valamennyien be lesznek építve, illetőleg falazva,
igen nagy szolgálatot fognak tenni, úgy az állami közegek által
teljesítendő, valamint a társulati lejtezéseknél, vizszin-fixirozásoknál, vizmérczék beállításánál, töltések magasságainak megha
tározásánál, tervezéseknél stb. minthogy a felvétellel megbízott
műszaki közegek azontúl sokkal könyebben, gyorsabban és biz
tosabban fognak a reájuk bízott teendőknek megfelelhetni, mint
az eddigelé az igen szórványosan elhelyezett s azonkívül egymás
tól különböző lejtezésen alapuló magasság-j egyek segítségével
lehetséges volt.

Y.

A dunai árvizek lefolyási viszonyainak tanulmányo
j zása, különös tekintettel a budapesti folyamszakaszra,
|

A dunai árvizek lefolyási viszonyainak 1886-ban megkez
dett tanulmányozása 1888-ban is folytatandó lett volna; mint
hogy azonban az 1887 évi 29595. szám alatt kelt ministeri ren
delet következtében a vízrajzi osztálynak minden erejét a Tisza
folyó alsó szakaszain teljesítendő vizsebesség-mérésekre kellett
fordítani, és mivel a kebelbeli műszaki szolgálat újjászervezése
tárgyában 1888. évi junius hó 2-án 1636. ein. szám alatt kibo
csátott szabályrendelet értelmében a vízrajzi osztály tevékeny
sége, további intézkedésig, kizárólag a Tiszára volt fordítandó,
a dunai árvizek lefolyási viszonyainak tanulmányozása későbbi
időre halasztódott.
VI.

Az árvizjelző szolgálat berendezésének megkezdése a
Tiszánál.
Az árvizjelzésnek czélja részint a folyó vízgyűjtő területére
eső csapadékok mennyiségéből, részint a folyó felsőbb vizmércze
állomásain észlelt vízállásokból előre jelezni — legalább megköze
lítő pontossággal — az alsóbb mérczéknél bekövetkezhető vízállás
magasságát és idejét.
Az árvizjelzés berendezésénél tehát kettőre kell főképen
figyelni: először, hogy rendszeresen felállított vizmérczék minél
gondosabban észleltessenek, másodszor pedig, hogy kellő számú
és mindenütt lelkiismeretes észlelővel biró csapadékmérő állo
másaink legyenek.
A vizmérczéket illetőleg a vízrajzi osztály,— fennállásának
legelső évében, vagyis 1886-ban — már megkezdte a rendezést,
és e tekintetben annyira haladt, hogy a nagyobb folyók közül
1889-ben már csak a Száva, Kulpa, Temes és Béga lesznek rendezendők.
Törekvésünk 1888-ban pedig oda irányult, hogy a már
meglevő vizmércze adatokból, daczára a fenforgó nehézségek
nek — addig is, mig e tekintetben a vizsebesség mérések ered
ményeit is fellehet majdan használni, az árvizek levonulásának
idejét és magasságát, legalább megközelítő pontossággal, előre
jelezhessük, még pedig, a dolog természeténél fogva, mindenek
előtt a Tiszánál, mint a mely folyónál az árvizjelzés országos
j fontosságúnak mondható.
E czélból a meglevő vizállási adatok megbízhatóságának
elbírálása után mindenekelőtt összeállítottuk a tiszai főbb vizmérczéken 1876— 1887 években észlelt vízállásokat úgy, amint
azok tényleg leolvastattak, tehát a 0 pontnak azon magassá
gára vonatkoztatva, melylyel az illető vizmércze az észlelés idejé
| ben birt, és ez adatokat a volt közmunka és közlekedési minister
úr ő nagyméltóságának engedelmével, illetve: rendeletéből «Víz
állások a Tiszában 1876—1887. években» czim alatt külön
kinyomatva a nagyközönség rendelkezésére bocsátottuk.
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A vízállásokat egyrészt azért közöltük csak 1876-tól fogva,
mivel az utolsó árvizek ez év után következtek be sűrűén; más
részt pedig mivel az 1876-dik év előtti feljegyzések nem mindenik mérczénél vehetők oly megbízhatóknak, hogy azokat közleni
lehessen.
A tényleg leolvasott vízállások azonban sok esetben külön
böznek a vizmérczék rendezése alkalmával az 1842-dik évi kisviz vonalába visszahelyezett 0 pontoknak megfelelő vízállások
tól ; hogy tehát a tényleg leolvasott vízállásokat össze lehessen
hasonlítani a rendezés szerinti 0 pontokra vonatkozó vízállá
sokkal, minden év első napján közöltük a vizmércze állo
másnak a Dunába való torkolattól számított távolságán kívül a
vizmércze 0 pontjának a rendezés — vagyis az 1888-dik év
január 1-je utáni magasságát és azt a különbözeiét, a melyet az
illető év ténylegesen leolvasott vízállásaihoz hozzá kell adni,
vagy azokból le kell vonni, hogy a rendezés szerinti vízállásokat
megkapjuk; a következő lapon pedig az illető év legnagyobb,
legkisebb és közép vízállásait mutattuk ki.
A Tisza vízállásainak nyilvánosságra bocsátott közlésével,
mindenkinek lehetővé lett téve, hogy belőlük a saját czéljaira
szükséges egybevetéseket és következtetéseket megtehesse; —
de a vízrajzi osztály is ezzel abba a helyzetbe jutott, hogy a
vízállások egybevetéseit azok alapján megkezdhette, és felülről
lefelé szakaszról-szakaszra folytathatta.
A vizmérczék helyzeti fekvéseinek tekintetbe vételéből azon
ban kitűnt, hogy a Tisza folyam legfelső vizmérczéjén — Mármarosszigeten — jegyzett vízállásokból, miután ott a nagyobb
mellékvizek még nincsenek együtt — az alább várható árvíz
nagyságára következtetni nem lehet; az ottani vízállások közlése
tehát csak arra való figyelmeztetésül szolgálhat, hogy esetleg
árvíz is lehet alantabb.
Legelsöbben Vásáros-Naményra lehet majdan megállapítani,
a tiszaujlaki és szatmári vízállásokból, az árvíz oda érkeztének
idejét és nagyságát. — Azután Tokajra nézve lesz ugyanaz meg
állapítandó, a bodrogi vízállás tekintetbe vételével; — ennek
megtörténte után Tisza-Füredre nézve, tekintetbe véve a SajóHernád vízállásait is. És igy tovább lefelé.
Ezután megállapittatott az a programm, mely szerint a vizállásokból való következtetéseknél el kell járni.
De ezzel egyidejűleg már meg kellett indítani azokat az
intézkedéseket is, a melyek a csapadékmérő állomásoknak, leg
alább a Tisza és Temes völgyében — vízrajzi szempontból —
leendő rendezése és szervezése tekintetében szükségesek.
A vízrajzi osztálynak e tárgyban tett tanulmánya szerint:
a légcsapadékok észlelése Magyarországban legnagyobbrészt a
meteorologiai és íölddelejességi m. kir. központi intézet, részben
pedig a m. kir. erdőgondnokságok által szervezett meteorologiai
állomásokon történnek, s valamennyien a meteorologiai intézet
kezelése s felügyelete alatt állanak.
Ilyen állomás 1888-ban 234 volt az egész országban, melyek
részint az általános klimatológiai és csapadék-eloszlási viszonyok
részint pedig aszerint vannak elhelyezve, amint az önkent jelent
kező díjtalan észlelők erre vállalkoztak; minélfogva sem számra,
sem elhelyezésre nezve az árvizjelzés, a belvizrendezés s folyam
szabályozás követelményeinek nem felelnek meg; de még álta
lános meteorologiai tekintetekből sem elégítik ki a szerényebb

igényeket sem; mert mig helyenként 2—3 észlelő állomás igen
közel fekszik egymáshoz, addig más területeken igen nagy távol
ságokban vannak egymástól; ezenkívül, miután az észlelések
díjtalanul történnek, annyira hiányosak, hogy gyakran igen fon
tos állomásokon az észlelések hosszabb időn át szünetelnek.
A fennálló meteorologiai összes állomásokból esik a Tisza
és mellékfolyóinak 153.000 □ kilométernyi vízgyűjtő területére
97 állomás, vagyis átlag 1580 □ kilométerre egy állomás: holott
például: Csehországban 295, — a badeni nagyherczegségben
350, — a Szajna völgyében átlag 528 □ kilométerre esik egy
állomás. — Általában véve pedig azt lehet mondani, hogy a
külföldön torrens természetű folyóknál 550, — csekély esésű
folyóknál pedig 800 D kilométerre esik egy-egy csapadékmérő
állomás.
Ezekből kitűnik, hogy a tiszavidéki csapadékmérő állomások
száma igen csekély, és ha azt akarjuk, hogy az észleletekből a
lefolyásra jutó viz mennyiségére, az árviz magasságára, tarta
mára stb. legalább csak megközelitőleg következtethessünk: a
csapadékmérő állomások okvetetlenül szaporitandók; az elhe
lyezésnél pedig ügyelnünk kell arra, hogy minden jelentéke
nyebb völgy légcsapadéka kellő számú állomáson történő észle
lések alapján jusson tudomásra.
Tekintettel kell azonban lennünk az állomások számának
szaporításával járó költségszaporulatra is, és úgy véljük, hogy
mindezeket tekintetbe véve a Tisza és mellékfolyóinak vízgyűjtő
területén már létező 97 állomáson felül még ^441 uj állomás
volna létesítendő; összesen 238 csapadékmérő állomás legyen
felállítva, a midőn egy-egy állomásra átlag 643 □ kilométer
esnék, a mi a külföldi példákhoz képest még mindig nem mond
ható soknak.
Ez a 238 állomás elsőrendű vizrajzi, vagyis oly állomásnak
volna tekintendő, a melyeknél az észlelések, vizrajzi szempont
ból, különös fontossággal bírnak.
Másodrendű állomásokul azok volnának tekintendők, a
melyeknek felállítására és íeutartására, vizrajzi szempontból,
kevesebb súly fektetendő.
Az elsőrendű vizrajzi csapadekmérő állomásokból azok, a
melyek különös fontossággal bírnak, s a melyeknek észleleteiből,
a többi észleleteknek azonnali ismerete nélkül is, egyik-másik
folyó, vagy folyószakasz áradására következtetni lehet, mint
árvizjelzö állomások úgy az észlelésekre, valamint az észlelések
közlésére nézve külön utasítással volnának ellátandók.
Az uj állomások szervezetével azonban nemcsak a felszere
lés költségei fognak felmerülni, hanem a beérkező adatok fel
dolgozásához egyrészt a meteorologiai intézet személyzetét kei
lend szaporítani, másrészt pedig a meteorologiai intézetnek mó
dot kell nyújtani arra, hogy a csapadékmérő állomásokat, a
helyszínén való megjelenéssel, folytonosan ellenőrizze és fel
ügyelje.
A vizrajzi osztálynak fenti értelemben tett előteijesztésére
a volt közmunka és közlekedésügyi m. kir. minister úr ő nagy
méltósága egy értekezletet hivott egybe, a melyben a meteoro
logiai intézet ez időszerinti vezetője is jelen volt.
Ez az értekezlet a maga részéről is szükségesnek találta,
hogy:
1. A csapadékmérő állomások megszaporíttassanak.
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2. Az ezzel járó költségek a közmunka és közlekedésügyi
'(jelenleg: földmivelésügyi) m. kir. minister tárczájának terhére
fedeztessenek.
3. A m. kir. meteorologiai intézet a vízrajzi osztálylyal egyet
értőig állapítsa meg a rendszeresítendő állomások számát és
helyét.
4. Ugyancsak ez a két hivatal együttesen dolgozza ki az
állomásoknak kiadandó utasításokat, továbbá: a két hivatal kö
zötti érintkezés módjára, — és úgy a már fennálló, valamint a
még újonnan rendszeresítendő állomások folytonos felügyeletére
-és ellenőrzésére vonatkozó szabályrendeletet.
Ezeken kiviil az értekezlet kifejezte az iránti véleményét is,
hogy a csapadékmérő állomások kezelésével kik volnának megbizandók.
Az értekezlet ez alkalommal abban is megállapodott, hogy
az elsőrendű csapadékmérő állomásokon: a csapadék (eső, hó,
jég) és a hőmérséklet mérendő meg, illetőleg olvasandó le. Azon
elsőrendű vízrajzi csapadékmérő állomások pedig, a melyek
különös fontossággal bírnak, és árvizjelzésre lévén hivatva árvízjelző állomásoknak neveztetnek, erre vonatkozólag külön uta
sításokkal látandók el, és ez állomásokra nemcsak a csapadék
mennyisége, a hó és jégréteg vastagsága, és a hőfok mérendő
meg, hanem bizonyos nagyságú esőmennyiségek, valamint a hó-,
illetve jég- olvadás ideje is feljegyzendő és jelzendő.
Yégül az eső intenzitására vonatkozó adatok beszerzése
czéljából az értekezlet czélszerünek, sőt szükségesnek találta,
hogy 4—5 állomáson, úgynevezett önjelző esömérők is alkal
maztassanak.
A volt közmunka és közlekedésügyi m. kir. minister úr ő
nagyméltósága kegyeskedett az értekezlet javaslatához hozzá
járulni, és egyben oda utasította a vízrajzi osztályt, hogy a javas
latban előadottaknak tényleges foganatosítása végett, a meteoro
logiai intézetnek közreműködése, továbbá az ezen intézet és a
vízrajzi osztály közötti kölcsönös érintkezés tárgyában egy sza
bályrendeletet dolgozzon ki, annál is inkább, mivel a meteoro
lógia intézet működésének ilyetén kitelj esztését a nagyméltóságu
vallás és közoktatásügyi m. kir. minister úr is, mint a nevezett
intézet fölöttes hatósága, megengedni kegyeskedett.
Ennek alapján a szóban forgó szabályrendeletet a vízrajzi
osztály egyetértőleg a meteorologiai intézettel kidolgozván és
beterjesztvén, azt a közmunka és közlekedésügyi m. kir. minister
úr ő nagyméltósága 1889. évi márczius hó 17-én 10595. szám
alatt, — a vallás és közoktatásügyi m. kir. minister úr ő nagyméltósága pedig 1889. évi február hó 27-én 5491. szám alatt kelt
rendeletével, helybenhagyni méltóztatott.
E szabályrendeletet, valamint a fenti előzmények kimerítőbb
előadását a vízrajzi osztály évkönyvei jelen, IH-dik (1888-dik
évi) kötetének II-dik részében van szerencsém egész terjedelem
ben közölni.

VII.

A Duna, Tisza és Maros folyókon teljesített vizműtani felvételek.
A Dunán — 1882. évi 2296. szám alatt kelt magas rendelet
alapján — folyamatban levő vizmütani felvételek ellenőrzésén
kívül, a volt közrn. és közlekedésügyi m. kir. minister úr ő nagyméltósága, 1888. évi márczius hó 3-án 9353. szám alatt kelt
rendeletével, méltóztatott azzal is megbízni, hogy a szolnoki és
aradi folyammérnöki hivatalok folyamszakaszain folyamatban
levő vízrajzi felvételeket, valamint azoknak a kitűzött czélra való
belső feldolgozását, az illető hivataloknál átvizsgálva, megbírál
jam, a feladat czéljainak meg nem felelő túlságos részletesség
mellőzését elrendeljem, és általában oly intézkedéseket tegyek,
melyeket a munka érdekében szükségesnek találok.
Bátorkodom ennélfogva ezen munkák előhaladásáról a
következőket mély tisztelettel jelenteni.

A j A D unán.
A vízrajzi osztály 1887. évi működéséről szóló jelentésem
nek megfelelő részében volt szerencsém felsorolni azon felvételi
és irodai munkálatokat, melyek az egyes szakaszokra nézve, az
1882. évi 22296 szám alatt kelt alaprendeletben megkivántattak és közvetlenül utána kimutattam azokat a munkálatokat,
megyek az 1887. év végéig befejeztettek.
Már ezen rövid kimutatásból magából, de főleg az ezen
tárgyban 1888 február 15-én tett alázatos felterjesztésemből
kitűnik, hogy daczára annak, hogy a folyammérnöki hivatalok a
Programm betartása czéljából minden lehetőt elkövettek, még
sem voltak képesek az évközben felmerült más irányú rendkívüli
munkálatok következtében az előirányzott munkát teljességgel
elvégezni; sőt a mint ugyanazon felterjesztésben kiemelni bátor
voltam, reményleni sem lehetett, hogy a még hátralevő munkák
oly terjedelemben, a mint azok az eredeti rendeletben előirányoztattak, 1888. évben befejezhetők legyenek.
Miután pedig az idézett alaprendeletben hangsúlyoztatok,
hogy ezen munkáknak gyors végrehajtására különös súly fekte
tendő és az 1887. évi ápril 6-án ad 5809. szám alatt kelt magas
rendelet is azért bocsáttatott ki, hogy a kitűzött feladatnak meg
oldása még hosszabb és bizonytalan időre ne nyujtassék el,
indíttatva éreztem magamat, fentemlitett felterjesztésemben, a
munkaprogrammnak olyképeni módosítását javaslatba hozni,
mely mellett mindazon munkálatok, melyek a kitűzött czél
elérésére okvetetlenül szükségesek, legnagyobb részben még
1888-ban befejezhetők legyenek, a nélkül, hogy az eddigi felvéte
lek által beszerzett igen becses adatoknak legcsekélyebb része is
fel ne dolgoztatnék vágj7 kárba veszne.
A volt közmunka és közlekedésügyi m. kir. minister úr ő
nagyméltósága indokoltaknak találva a felterjesztésemben előI adottakat, 1888. évi márczius 15-én 9814. szám alatt kelt magas
rendeletével módosítani méltóztatott az 1884. évi 13698. számú
rendelet folytán kiadott pótutasitást olyképen, hogy a dunai fel
vételek folytatásához az 1888-ik év végéig már a következő
i munkaterv volt szem előtt tartandó.

16

A VÍZRAJZI OSZTÁLYNAK JELENTÉSE 1888. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL.

1. A helyszinrajzok az említett pótutasitásban előirt 3 mér
tékben, de csak az első példányokban dolgozandók ki.
2. A hosszszelvények csak két mértékben rajzolandók, tudni
illik a hoszszak 1: 6200 és 1: 20,000 a magasságok pedig 1: 200hoz való arányokban, szintén csak első példányokban.
3. ügy a közönséges, mint az emésztési keresztszelvényeket,
a hoszszakra nézve 1:2000, a magasságokra nézve 1 : 200-hoz
való arányokban kell rajzolni, ugyancsak az első példányokban.
4. A tervezendő szabályozási művek vonalozásai, az említett
pótutasitás 1. a) pontjában körülírt módon, az 1 :7200 arányú
helyszinrajzon csak irónnal dolgozandók ki, azután a pantografirozott 1 : 20,000 mértékű helyszinrajzra átrakva, ezeken az
előirt színezésekkel kihuzandók és jelzésekkel ellátandók; különkülön helyszinrajzok tehát a szabályozási művekre nézve egy
előre nem készítendők. — Az összes építményekre nézve az
egyes munkanemeknek és építési anyagoknak a szállítási távok
tekintetbe vételével számított árát magában foglaló közös
árelemzések, s közös szabványszelvények dolgozandók ki, és egy
általános műleírás készítendő; az egyes építményekhez pedig
külön-külön csak a mű mentén előforduló lényeges mélység
változások megértésére múlhatatlanul szükséges keresztszelvé
nyek, előméret és költségszámítások szerkesztendők.
Az egyes müvekre vonatkozó, s az előméret és költségvetés
összeállításához, illetőleg az elöméret alapját képező közép
keresztszelvény megállapításához, szükséges többi part és meder
keresztszelvények és hosszszelvények csak irónnal szerkesztendők
és esetleg későbbi használatra a hivatalnál vissza tartandók.
5. Ezenkívül összeállítandó egy kilométer-törzskönyv is,
mely a kilométer kövek helyzetének leírását, tengerszin feletti
magasságát, továbbá az egyes kilométer kövekhez közel eső régi
vagy uj fapontok leírását és magasságát is magában foglalja.
Ez által egyelőre elmarad:
a.) Az 1 : 100,000 mértékű hosszszelvény.
Végleg elmaradnak:
ß) Az építési tervek elkészítésénél a külön helyszinrajzok,
az árelemzések és műleírások.
Mindezekhez képest utasítva lettek az illető hivatalok, hogy
a)
egyelőre az 1—5 alatt felsorolt teendőket végezzék
az azokról összeállítandó műveletet az 1888. év végéig terjeszszék fel.
bj Az ct.) alatt részletezett munkákat csak annyiban foly
tassák, a mennyiben az 1—5 alattiaknak ezen év végéig leendő
befejezhetése azt megengedi.
c) Ugyancsak az «) alatti részletek, a mennyiben azok az
1888-iki évben beíejezhetők nem volnának, jövőre az állandó
személyzet, esetleg a hivatal indokolt felterjesztésére engedélye
zendő egy napidijas mérnök közreműködése mellett a lehetőség
hez képest minél erélyesebben folytatandók s az azokról készí
tendő rajzok annak idején szintén felterjesztendők.
d j A ß ) alatt felsorolt munkák elhagyandók — minthogy
az általános tervezet elbírálása után azok iránt, az elfogadott
műtárgyak megjelölésével, rendeletileg külön intézkedés fog tör
ténni.
A munka ezen módosított terv szerint szakadatlanul folytattatván, az egyes folyamszakaszokban, — 1888. év végéig —
a következő eredmények érettek el.

a) A b u d a p esti folyam n iérn ök i h iv a ta l szakaszán te lje s íte tt
m unkák.

1. A bajai Dunaszakaszon még hátra volt 17 dunai keresztszelvény közül 15 felvétetett.
2. Az elpusztult kilometer kövek újakkal pótoltattak és az
igy elhelyezett kövek belejteztettek.
3. A promontori Dunaág 243—300 kilométerek közötti
szakaszának 1 :7200 mértékű térképe az I-ső és Il-od példá
nyokban teljesen befejeztetett.
4. A 377—429 kilométer kövek közötti bajai dunaszakasznak 1 : 7200 mértékű térképe az I. példányban teljesen befejezte
tett, a Il-od példány pedig a keresztszelvények berakásától
eltekintve, szintén elkészült.
5. Az egész szakaszon 3—3 kilométerenként felvett Duna
keresztszelvényeknek 1: 2000 hossz és 1:200 magassági mérték
ben való felrajzolása a II. példányban teljesen elkészült, az
I. példányból azonban még a legalsó 15 szelvény hiányzik a többi
be van fejezve.
6. A folyam sodrának az egész szakaszon való berajzolása,,
kilométerekre való osztása, valamint a kilométer köveknek és a
200—200 méteres távolságoknak arra való vetítése, teljesen
befejeztetett.
7. Az 5—5 kilométerenként fixirozott vizszin a kiigazított
kilométer kövek után kiszámíttatott.
Az 1: 7200 hossz és 1 : 200 magasság mértékű hossz szel
vény I. példánya 195 és 415 kilom. között készen van; a 415
kilom. alatti szakaszról az I-ső példány, valamint a Il-od példány
még nincs meg.
8. A szabályozási művek hossz- és keresztszelvényei, vala
mint azoknak a helyszinrajzba való berajzolása az I-ső és Il-od
példányban teljesen befejeztettek. — Az elöméret és költségvetések Il-od példányai szintén készek.
9. Az 1 : 20,000 mértékű térkép 1 példánya teljesen kész,.
a Il-od példányban a szabályozási művek még berajzolandók.
10. Az 1:100,000 hossz és 1:200 magasság mértékű hossz
szelvény I-ső példánya 195 és 415 km. között befejeztetett.
el, s 11. Az írott hosszszelvény Il-od példánya kész.
12. A kilom. kövek kimutatása és helyzeti leírása a Il-od
példányban kész.
ß) A m o h ácsi folyam m érn ök i h iv a ta l szak aszán te lje s íte tt
m u n k ák .

Az 1888-ik évre előirányzott munkálatokból elkészültek:
1. Az 1 :7200, 1 :20,000 és 1 : 100,000 mértékű helyszin
rajzok első példányai.
2. Az 1: 7200 és 1: 20,000 hosszmértékü hosszszelvények
első példányai.
3. A közönséges és az emésztési keresztszelvényeknek szin
tén első példányai.
4. A szabályozási művek 1: 7200 mértékű térképe első pél
dányban irónnal, az 1 :20,000 mértékű térkép pedig első pél
dányban teljesen ki lettek dolgozva, — a szükséges keresztszel
vények, elöméret és költségvetés számítások és műleírások szer
kesztésével együtt.
5. A kilométer és fixpontok törzskönyve egy példányban.
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3. Az állandó uj állami vizmérczék ellenőrzéséhez szüksé
Az 1889. évi előirányzatból elkészült:
1. Az 1:100,000 mértékű hosszszelvény I. példánya.
ges fixpontoknak 2—2 állami fixpontból való belejtezése.
2. Az 1 : 7200 mértékű térképnek másod példánya, melybe
4. Úgyszintén a sas-csépai tervezések czéljából szükséges fel
már csak a keresztszelvények és a szabályozási vonalak íran vételi munkák.
Ezen felvételi munkák folyama alatt 43480/888. sz. magas
dók be.
rendelettel
meghagyatott a szolnoki hivatalnak, hogy a Tisza
'3. Az 1:20,000 mértékű térkép Il-od példánya, melybe
szintén csak a keresztszelvények és a szabályozási vonalak rajzo- bal s a Körösök jobb partján, az úghi magas partoktól a szolnokszentesi vasúti töltésig terjedő töltésekről tervet készítsen, mely
landók.
4.
Az 1:100,000 mértékű térkép Il-od példánya kevés
munka keretében elvégzendő volt a «gyóvai» sziget környékének
felvétele is.
hiányokkal.
у ) A z ú jv id é k i fo ly a n im érn ö k i h ivatal szakaszán te lje síte tt
m unkák.

G) A M a ro s o n .

Az aradi m. kir. folyammérnöki hivatal szakaszán az 1888.
Az 1888-ik évi munkaprogramm kétféle munkálatot foglalt évre előirányzott munkák nemcsak hogy mind elkészültek, de
magában, t. i. az 1887. évből elmaradt és az 1888-ik évre elő még a hullámtér szabadon hagyandó normál-szélességek meg
irányzott munkákat.
állapítása körül is jelentékeny terjedelmű vizmütani felvételek
Az 1887. évi programm elmaradt munkáiból teljesittetett: tétettek.
1. A Vásárhelyi-féle fixpontok és a régi nagyviz jelek felke
A végrehajtott felvételi munkák ugyanis a következők:
resése és az alapvonallal való összeköttetése: Bukin, Sarengrád,
1.
Az arad-temesvári vasúti hid fölött 600 m.-nél kezdve,
Cséb, Cserevitz és Kamenitznál.
8800 méternyi távolokban felvett 45 keresztszelvény.
2. A nagyviz fixirozása 1888. évi május 14-én.
2. A lippai szorulat alsó szakaszán 450 méter hosszban
3. A mederszabályozási építmények tervezéséhez szükséges 10 keresztszelvény felvétele, s úgy itt, valamint a szorulat felső
felvételek a Sziszek-Ujvidék közti szakaszon.
600 m. hosszú szakaszán, hol még a múlt évben lettek kereszt4. Az 1: 20,000 mértékű térképek teljes elkészítéséből fel- j szelvények felvéve, egy 0 alatti vizszin is fixiroztatott.
maradt 5o/o-nyi hátralék pótlása.
3. A Maros folyó helyzetrajza Fennlaktól a Tiszáig, a sza
5. A fixirozott vizszinnek egy külön hosszszelvényben való badon hagyandó hullámtér kijelölésével 1 : 28,800 mértékben.
felrakása.
4. Ugyan e helyzetrajz Sajténytól, illetve a csanádmegyei
Az 1888-iki programmban előirányzott munkákból teljesit határtól a Tiszáig.
tetett :
5. Ugyan e helyzetrajznakCsanád-Palota és Nagy-Szt-Miklós,
1. Az 1 : 7200 és 1 :100,000 mértékű térképekből és
valamint Ferenczszállás és Klárafalva községek közti részei,
2. az 1: 7200 és 1 : 20,000 mértékű hosszszelvényekből — melyek a hullámtér normál szélességére vonatkozólag egyes ér
1887. év végével kitüntetett hátralékok feldolgozása.
dekeltek részéről adandó nyilatkozatok beszerzéséhez szükségesek
3. A műépitvények tervezéséhez szükséges felvételek végre voltak.
hajtása az Újvidék alatti szakaszon.
6. A Maros folyó nagy és kis vizeire vonatkozó hosszszel
4. A mederszabályozás végleges vonalának megállapításából vény, Fennlaktól a Tiszáig 1 : 200,000 hossz- és 1 : 50 magassági
és a tervezetek elkészítéséből a tervek elkészültek az előmóret, mértékben.
költségvetés azonban 50%-al, a műleírás pedig 95»/o-al el
7. Ugyan e hosszszelvény 1 :500 hossz- és 1:50 magassági
maradt.
mértékben.
5. Az emésztési keresztszelvények felvételéből és a vizsebes8. A Maros folyó legnagyobb és legkisebb vizeire vonatkozó
ség-mérések folytatásából: a külső munka két helyen, a Tisza tor hosszszelvény, szintén az 1 :200,000 hossz- és 1:50 magassági
kolata fölött és alatt, már 1887. évben végrehajtatott, a belső mértékben.
munka pedig, vagyis a nyert adatoknak kiszámítása, felrakása és
9. A Maros helyzetrajza Belatineztól Arad városa határáig
kidolgozása 1888. évben teljesittetett.
1: 25,000 mértékben, végre
6. A kilométer-kövek törzskönyvének elkészítése rövid idő
10. Arad város térképéből a marosparti részek pantografáalatt teljesen be lesz fejezve.
lása, a kataszteri térképekből, 1 : 5000 mértékben.
7. A 22296/882. sz. rendelethez mellékelt pótutasitásban
kívánt kimutatások össze vannak állítva.
VIII.
B)

A T is z á n .

A fentemlitett 9353. sz. magas rendelet folytán a szolnoki
m. kir. folyammérnöki hivatal főnökével egyetértőleg megálla
pított 1888. évi munkaprogrammból a következő munkák voltak
elvégezhetők.
1. A 801, 77n, 771 és részben a 75. sz. átmetszés felvétele.
2. A derzsi-szalóki, roffi és feketevárosi omladozó partok,
valamint a «Vése# laposnál mutatkozó töröpart felvétele.
Évkönyv III. 1888.

Az árvizekre vonatkozó statisztikai adatok beszer
zése, gyűjtése és feldolgozása iránti javaslat,
Miután az árvizek magasságát, tartamát és egyéb tulajdon
ságait befolyásoló körülmények, részint a természettől függő
viszonyok folytonos átalakulása, részint az emberi erő által léte
sített munkák következtében időről-időre lényeges változásoknak
vannak alávetve: szükséges az árvizeket előidéző okok kipuha3
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tolása és megismerése, továbbá: az árvizek mérvének csökken
IX.
tése és az azokból származó veszélyek lehető elhárítása érdeké
ben beszerezni, gyűjteni és feldolgozni mindazokat az adatokat, j Vizsebesség-mérések a Berettyó és Körös folyókban.
melyek az árvizek lefolyási viszonyait jellemzik.
E szükségletnek eleget teendő — az országos m. kir. sta
A Hármas-Körös gyomai szakaszán várható árviz-magassátisztikai hivatal kezdeményezésére — 1888. évi junius 2-án gok kipuhatolása, már kezdettől fogva, egyik feladatát képezvén
19,130. sz. alatt kelt rendelettel, a volt közmunka- és közleke a vízrajzi osztálynak: az e végből szükséges tanulmányozást még
désügyi m. kir. minister úr ő nagyméltósága kegyes volt egy | 1886-ban megindította, a mit azonban 1887-ben sem fejezhetett
értekezletet egybehívni a végből, hogy az árvizekre vonatkozó be teljesen, mivel a magasabb vizek kimaradása miatt végre
statisztikai adatok miként történendő beszerzése s egybegyűjtése nem hajthatta a másodperczenkint lefolyó víztömegeknek közve
iránt tanácskozzék, és hogy ezen tanácskozás alapján a vízrajzi | tetten mérések általi meghatározását. Erre csak a következő
osztály állítsa egybe az ide vágó adatok kimutatásait.
1888-diki tavaszi nagy vizek idejében nyílt alkalom, a midőn is
Ezen adatok — az értekezlet javaslata szerint — részint a a lefolyó víztömegek meghatározására szükséges közvetetten vizvolt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister úr által az ő sebesség-mórések tényleg végrehajtattak úgy a Hármas-Körös
ministeriumában létesített vízrajzi osztálytól, — továbbá a | ben, mint mellékfolyóiban: a Berettyó, Sebes-, Fekete-és Fehérm. kir. államépitészeti és folyammérnöki hivataloktól, — végül Körösben.
a fenttisztelt minister úr felügyelete alatt álló ármentesitő és
Minthogy azonban a szóban levő folyóknál körülbelül egy
belvizszabályozó társulatoktól, részint a m. kir. belügyminister időben állván be a kulmináczió, öt különböző, egymástól távol
által a törvényhatóságoktól, illetőleg a községektől volnának fekvő helyeií, majdnem egy és ugyanazon időben kellett a vizbeszerzendők, és a múltra nézve egyszersmindenkorra, a jövőre sebességet megmérni, a rendelkezésre álló felszerelés és erőhöz
nézve pedig esetről-esetre az országos m. kir. statisztikai hivatal képest csak felszíni sebességmérések történhettek, de ezen kívül
nak feldolgozás végett kiszolgáltatandók. — Ezzel kapcsolatban a keresztszelvények, valamint a viz színének esése is, mind az öt
az értekezlet egyenként külön felsorolta javaslatában mindazokat helyen, újból felvétettek, és mindezekből határoztattak meg a
az adatokat, a melyeket a volt közmunka- és közlekedésügyi másodperczenkint lefolyó víztömegek.
m. kir. minister és azokat a melyek a m. kir. belügyminister
A szükséges adatok ilyképen beszereztetvén, ezeknek feláltal volnának az országos m. kir. statisztikai hivatal rendelke használásával a Hármas-Körös gyomai szakaszán várható árvíz magasságok kipuhatolásának tanulmánya befejeztetett; mely
zésére bocsátandók.
Az értekezlet javaslatát úgy a volt közmunka- és közleke egész terjedelmében a vízrajzi osztály évkönyvének II. (1887-ik
désügyi m. kir minister úr, valamint a m. kir. belügyminisztérium évi) kötetében már közölve is van.
ideiglenes vezetésével megbízott О Felsége személye körüli
m. kir. minister úr ő nagyméltóságaik elfogadván, ezen utóbb j
X.
tisztelt minister úr magas kívánságára a gyűjtendő adatok közé
az árvizekből származó megbetegedések száma és egyéb egészség- |
A Tiszameder felvétele Szeged városa mentén.
ügyi adatok is felvétettek.
Az előadottak alapján a vízrajzi osztály feladatává vált úgy
A tiszai vizsebesség-mérési munkálatok folyamata alatt már
a kimutatások alakja és tartalma, valamint az adatok beszolgál 1887 őszén beállott egy olyan időszak, midőn a Tisza vize huza
tatásával megbízandó közegek- és hivatalokhoz intézendő utasí mosabb ideig kevés változással egy magasságban állott, még
tások szövege iránt javaslatot tenni.
pedig olyan vizszinben, melynél a sebességmérés az egész vona
A szóban forgó adatok ugyan is, természetök szerint, rész lon már mindenütt végre volt hajtva.
ben a m. kir. folyammérnöki (vagy az állami elsőrendű vizrnérAz újabb sebességmérésekre alkalmas vízállás bevárása
czéket kezelő államépitészeti) hivataloktól, — részint a törvénye végett az összes felszerelések Szegedre, mint a tanulmány alá
sen megalakult s a volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. vett szakasz központjára, lettek ennélfogva felvontatva, a hol,
minister úr ő nagyméltósága felügyelete alatt állott ármentesitő, mint az akkori időjárásból és a vizjelzésekből következtetni lehevizszabályozó és belvizlevezető társulatok mellé rendelt minis- ! tett, legalább két heti vesztegetésre volt kilátás.
téri megbízottak — és a hol ilyenek kirendelve nincsenek, az
Leszerelni erre az időre az egész telepet, nem volt ajánlatos,
illető ministeri biztos, — vagy végül a törvényhatóságok utján mert kérdésessé vált volna ez által a mérésnek rögtöni folytata közigazgatási járási tisztviselők által állitandók egybe és kül hatása, ha esetleg váratlanul következett volna be egy alkalmas
dendők be.
vízállás; irodai munkával pedig eltölteni az időt élő vizen, meg
Ehhez képest 13 különféle kimutatást és 3 utasítást dolgo lehetős nagyszámú munkás személyzettel, indokolatlan sok költ
zott ki a vízrajzi osztály, — az országos m. kir. statisztikai séget okozott volna; miért is czélszerünek tartottam, a volt
hivatal egyetértésével, — melyeket a volt közmunka- és közleke közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltódésügyi m. kir. minister úr ő nagyméltósága 1888. évi 55,831. ságának utólagos helybenhagyásával, a szabad időt egy olyan
szám alatti rendeletével méltóztatott helybenhagyni.
munkára forditani, mely programmunkban nem volt ugyan fel
A kimutatásokat, úgyszintén a fentieknek részletesebb elő véve, de oly természetű, melyet a fenforgó viszonyoknál fogva
adását a vízrajzi osztály évkönyvei jelen, III-ik (1888-dik évi) előbb-utóbb különben is szükséges volt megkezdeni.
kötetének III-ik részében közlöm egész terjedelmében.
Általánosan ismert dolog ugyanis, hogy Szeged városának
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belsősége mentén a Tisza, a Marosból jövő dús hordalékkal, hol
a saját medrét szokta elzátonyositani, hol az Újszeged előtti
hullámtért magasítja fel egész homokgarmadákkal; némelykor
ugyan a Tisza maga kotorja ki ismét az önképezte zátonyokat és
viszi azokat más helyekre, de ezzel minden esetre oly mederátalakulások mennek ott végbe, melyek nagyon figyelemre mél
tók és ha ármentesitési szempontokból ezen változó hordalék
lerakások folytán közvetetten veszélytől nem is lehet tartani,
elég okot szolgáltatnak már az ezen meder-átalakulások követ
keztében előálló időközi hajózási akadályok is arra, hogy azokat
figyelemmel kisérjük oly czélból, hogy idővel, ha ezen kérdés
napirendre kerül, kész adatokkal bírjunk annak megítélésére,
hogy ezen bajok fokozódnak-e? avagy az egyik folyam árvize
jóváteszi-e ismét azt, a mit a másik elrontott? és hogy a hajó
zás állandó fentartása érdekében esetleg milyen intézkedések
volnának szükségesek ?
Mindezen okoknál fogva a fentemlitett szabad időt arra
használtuk fel, hogy a Maros torkolatától kezdve a város men
tén, le egész a Boszorkányszigetig, 100 méternyi közökben fel
vegyük a Tisza keresztszelvényeit töltéstől-töltésig, azon szán
dékkal, hogy ezen felvétel minden évben legalább egyszer ismé
teltessék, az eredmények pedig szelvényenként egy és ugyanazon
lapra rajzolva, nyilvántartásba vétessenek és időről-időre táblá
zatos kimutatásokba foglaltassanak a mederszelvényeknek úgy
mélységre, mint szélességre és területre vonatkozó változásai.
Az említett keresztszelvény-felvételek eddig kétszer végez
tettek: 1887 őszén és az 1888-dik évi árvíz levonulása után,
julius hó elején.
Mint előre látható volt, jelentékeny változások mutatkoznak
az egyes szelvényeknél úgy alak, mint mélység tekintetében;
ezen változásoknak részletes és beható taglalását itt mellőzvén,
csak röviden említem meg azon változásokat, melyek a két
felvétel rajzaiból egyszerű áttekintés által is már konstatál
hatok.
A tanulmány tárgyát képező, körülbelül hat kilométer
hosszú mederszakasz, a mutatkozó változások tekintetében, bizo
nyos csoportokra osztható, a szerint, a mint a változások a tulajdonképeni mederre, vagy az ártérre, vagy tisztán mélység, vagy
tisztán szélesség tekintetében észlelhető bővülésről, vagy végre
a folyam sodrának helyzetváltoztatásáról van szó.
A Maros torkolatához legközelebb eső öt keresztszelvény,
vagyis a Maros-torok és a jobb parti töltésátjáró közötti szakasz
meglehetősen változatlan maradt.
Ezen alul 2—300 m. hosszban a meder némileg bővült,
még pedig úgy, hogy nem annyira a mélység növekedett, mint
inkább a hajózásra keskeny ut szélesbült meg.
A Maros torkolatától számított 900 folyómétertől 1400-ig,
azaz: az ujszegedi nagy téri tő-sarkantyúig az állapot határozottan
rosszabb lett, még pedig úgy a szelvény-területre, mint a víz
mélységre nézve.
A sarkantyútól kezdve hirtelen és határozott javulás konsta
tálható mind szelvénybőség, mind mélység tekintetében, vala
mint az, hogy a nagyobb mélységek — a folyam sodra — inkább
a jobb part felé húzódott.

Feltűnő szelvényterület nagyobbodás észlelhető a 2500
folyó méterig, vagyis a szegedi kincstári sóházig, innen a 3000-ig,
I körülbelül a Stefánia-sétány felső végéig, inkább mélység tekin
tetében bővült a meder; innen a 3300-ig, a közúti hídig, alig
1 történt valami jelentékeny változás.
A 3400 folyó métertől kezdve ismét általános mederbővülés
mellett konstatálható, hogy a folyam sodra Szeged felé hú
zódott.
A két hid közti szakaszban továbbá jelentékeny homok
lerakodások észlelhetők a balparti hullámtéren.
A 4600 folyó métertől, közraktáraktól, mintegy 800 méter
hosszban, a meder egész szélességében, körülbelül egy méterrel
mélyebb lett, de a meder alakját és jellegét különben meg
tartotta.
Az 5800 folyó métertől a Boszorkányszigetig a Tisza a bal
part közelében kotort és körülbelől ugyanannyit iszapolt a meder
jobbparti részében.
Mindezen változások, miként feljebb említve volt, csak a
I rajzokra való egyszerű rátekintés által konstatáltattak, és nem
mutatnak egyebet, mint az 1888. évi tiszai és marosi árvizek
; összhatásának eredményét.
A mennyiben pedig ezen két természeti tényezőnek összes
hatása általában mindannyiszor más lesz, a hányszor az árvizek
előállanak, nem lehet ezen két mérésből még semmiféle biztos
következtetést vonni a helyzetnek javulására vagy rosszabbulására, de magára a változások tendencziájára sem nyerhetünk
még útbaigazítást, mert meglehet, hogy egészen más képet kap
tunk volna, ha a Tisza árvize vagy a Marosé előbb vagy később
következett volna be, vagy ha az összemiiködő két folyó egyi
kének árvize — tehát sebessége — nagyobb lett volna a inási; kénál stb.
Szóval ezen kérdéssel is úgy vagyunk, mint a vízrajzi kér
dések legtöbbjével, hogy hosszabb ideig tartó sok gonddal, türe
lemmel és következetességgel keresztülvitt mérések és kutatások
vezetnek csak azon óhajtott végczélhoz, hogy vizeink életműkö
désének felderítése, illetőleg megismertetése — többé-kevésbbé
ingadozó — feltevések nélkül legyen megejthető.
A Szeged város melletti Tiszameder alakulásának nyilván
tartására szolgáló keresztszelvények felvételeit tehát 1889-ben
tovább folytatjuk, és a mennyiben ezekből a mederalakulás
irányzatára már némi biztossággal következtetni lehet, nem mulasztandom el azokat erre vonatkozó alázatos véleményem kísé
retében annak idejében Nagyméltóságod elé terjeszteni.
_______

Végül mély tisztelettel bátorkodom kiemelni, hogy a víz
rajzi osztály 1888-ban főképen a Tiszameder alakulását és
folyásviszonyait felderítő munkákkal foglalkozott és, miként
fenti jelentésemből kitűnik, e téren becses eredményeket sikerült
elérnie.
Budapesten, 1889. évi márczius hó 31-én.

Péch Jó zsef s. k.
miniszteri osztálytanácsos, a vízrajzi osztály vezetője.
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Csapadékmérő és árvizjelző állomások szervezése a Tisza, Temes és mellék
folyóinak vízgyűjtő területén.
(Egy szabályrendelet, egy utasítás, egy kimutatás és egy térképpel.)

Í

A Tisza, Temes és mellékfolyóinak vizgyüjtő területein,
részint az ezen folyók vízügyi kérdéseinek alapos tanulmányozhatása, részint az árvizeknek kellő időben való előrejelezhetése
czéljából egy összefüggő csapadékmérö hálózat szervezése valóban
szükségessé, a vízrajzi osztály e tárgyat behatóan tanulmányozta
annak szemelőtt tártásával, hogy a csapadékmérő hálózat szer
vezésének feladata leend: a csapadékhő és hőmérsékleti viszonyok
folytonos és rendes észlelése által a vízviszonyok tanulmányozá
sára és az árvizek előrejelzésére kellő pontosságú, mgbizható és
kimerítő adatokat szolgáltatni.
Az e tárgyban végrehajtott tanulmány eredményei az alább
következőkben foglalhatók össze.
A csapadékok észlelése Magyarországon oly meteorologiai
állomásokon történtek, melyek legnagyobb részt a meteorologiai
és földdelejességi m. kir. központi intézet, részben pedig a m. kir.
erdőgondnokságok által szerveztettek, és valamenniyen a meteoro
logiai intézet kezelése és felügyelete alatt állanak.
Ilyen állomás 234 van az egész országban, melyek részint
az általános klimatológiai és csapadékeloszlási viszonyok, részint
pedig a szerint vannak elhelyezve, a mint az önként jelentkező
díjtalan észlelők erre vállalkoznak; minélfogva sem számra, sem
elhelyezésre nézve az árvizjelzés, a belviz-rendezés s folyamsza
bályozás követelményeinek nem felelnek m eg; de még általános
meteorologiai tekintetből sem elégítik ki a szerényebb igényeket
sem ; mert mig helyenként 2—3 észlelő állomás igen közel fek
szik egymáshoz, addig más területeken igen nagy távolságokban
vannak egymástól; ezenkívül, miután az észlelések díjtalanul
történnek, annyira hiányosak, hogy gyakran igen fontos állomáso
kon az észlelések hosszabb időn át szünetelnek.
E szerint a meteorologiai intézet nem lehetett tekintettel az
állomások felállításánál az árvizjelzés, vizszabályozás s mederrendezési szolgálat kellékeire, a mint azt a következő tények is
bizonyítják.
A Tisza folyónak forrásvidókén, illetőleg a Tisza-Ujlakig ter
jedő részén van ugyan 22 állomás, de ezek oly aránytalanul van
nak megoszolva, hogy például egy oly folyó gyűjtőterületére,
mint az 1600 □ kilométer területtel biró Nagyág, csak egyetlen
egy állomás esik.
A Borsova, Szernye, Túr folyók területén egy állomás sincsen.
A Szamos vizgyüjtő területén az állomások igen távol fekiisznek egymástól; igy például: a Kis-Szamos kolozsvár-deési

szakaszán 2840 □ kilométerre csak egy, még pedig kedvezőtlen
fekvésű állomás esik.
A Nagy-Szamosnak a forrástól Bethlenig terjedő szakaszán
3936 □ kilométeren, csak egy csapadékmérő-állomás van.
Az egész Szamos területét véve (Kraszna nélkül) 21,850 □
kilométerre összesen 6 állomás esik; tehát átlag 3642 □ kilo
méterre jut egy állomás.
A Iírasznának 2012 □ kilométer területén 2, a Laborczán 1,
az Ondóvá és Topolyán szintén csak 1 állomás van.
A Berettyó és Ér, valamint a Fekete-Körös vízgyűjtőterü
letén egyetlen egy állomás sincsen.
Д
A Maros és mellékfolyóinak gyűjtőterületén is az állomások
igen távol esnek egymástól; igy például: a Maroson Szász-Bégenig 2546 L’ kilométerre 1, az Aranyoson 2963 □ kilo
méterre 2 állomás esik.
A Kis-Küköllőnek 2045 U kilométernyi területén egy állo
mása sincsen.
Az egész Maros vízrendszerét összevéve, Lippáig 26,156 □
kilométeren 16 állomás van, 1 állomásra tehát átlag 1634 □
kilométer esik.
Az egész Tiszán és mellékfolyóin 153,000 □ kilométeren
96 állomás, vagyis átlag 1580 D kilométerre 1 állomás esik;
holott Csehországban 295, a badeni nagyherczegségben 350,
a Szajna völgyében átlag 528 □ kilométerre esik egy állomás.
Általában véve pedig azt lehet mondani, hogy a külföldön torrens
természetű folyóknál 550, csekély esésű folyóknál pedig 800 □
kilométerre esik egy-egy állomás.
Ezekből határozotottan kitűnik, hogy a tiszavidéki csapadékmérő-állomások száma igen csekély, és ha azt akarjuk, hogy
az észletekből a befolyásra jutó viz mennyiségére, az árvíz ma
gasságára, tartamára stb. legalább csak megközelitőleg követ
keztethessünk : a csapadékmérő-állomások okvetlenül szaporitandók; az elhelyezésnél pedig ügyelnünk kell arra, hogy minden
jelentékenyebb völgy légcsapadéka kellő számú állomáson történő
észlelések alapján jusson tudomásra.
Mindezeket szem előtt tartva legczélszerübbnek mutatkoz
nék Olaszország példája után indulni, és minden jelentékenyebb
völgyben legalább 5 állomáson mérni a légcsapadékot; mely
állomások közül egy a völgy fenekén, egy-egy a völgy két oldalán
és kettő a vízválasztó hegyek gerinczén volna felállítandó. —
Ha pedig ezen elv, költségkímélésből, csak a nagyobb folyóknál
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alkalmaztatok, és a kisebb folyókon kevesebb, de oly állomások
rendszeresittetnek, mely állomások észleléseivel az egész völgy
eléggé van jellegezve, akkor a már létező 97 állomáson felül a
Tisza és mellékfolyóinak vizgyüjtő területén még 141 uj állomás
létesítendő, úgy hogy összesen 238 csapadékmérő állomás legyen
a Tisza és mellékfolyóinak vizgyüjtő területén felállítva; a midőn
egy-egy állomásra átlag 643 □ kilométer vizgyüjtő-terület esnék,
a mi a külföldi példákhoz képest még mindig nem mond
ható soknak.
Ez a 238 állomás elsőrendű, vagyis oly vízrajzi csapadékmérő-állomásnak volna tekintendő, a melyeknél az észlelések
vízrajzi szempontból különös fontossággal bírnak.
Másodrendű állomásokul azok volnának tekintendők, a
melyeknek felállítására és fentartására, vízrajzi szempontból,
kevesebb súly fektetendő ; nevezetesen a már létező, de az első
osztályúak közé fel nem vehető állomások, a melyek inkább
általános meteorologiai és klimatológiai szempontból, vagy pedig
egy-egy önként jelentkező díjtalan észlelőre való tekintetből
szereltettek fel és tartatnak fenn a meteorologiai intézet által;
továbbá azok, a melyek ugyanezen szempontból a meteorologiai
intézet által netalán még ezentúl fognak létesittetni.
Az I. rendű vízrajzi csapadékmérő-állomások közül azok, a
melyek a különös fontossággal bírnak, s a melyeknek észleletei
ből, a többi észleleteknek azonnali ismerete nélkül is, egyik-másik
folyó vagy folyószakasz áradására következtetni lehet., mint
árvizjelző-á llomás úgy az észlelésekre, valamint az észlelések
közlésére nézve külön utasítással volnának ellátandók.
Az uj állomások szervezetével azonban nemcsak a felsze
relés költségei fognak felmerülni, hanem a beérkező adatok fel
dolgozásához egyrészt a meteorologiai intézet személyzetét
keilend szaporítani, másrészt pedig a meteorologiai intézetnek
módot kell nyújtani arra, hogy a csapadékmérő-állomásokat, —
a helyszínén való megjelenéssel, — folytonosan ellenőrizze é3
felügyelje.
A vízrajzi osztálynak fenti értelemben tett előterjesztésére
a volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister úr ő cagyméltósága egy értekezletet hivott egybe, a melyen a meteorolo
giai intézet ez időszerinti vezetője is jelen volt. — Ez az érte
kezlet szintén szükségesnek találta, hogy:
1. Az árvizjelzés, mederrendezés s vizszabályozás körül
felmerülő kérdések helyes megoldása érdekében a csapadékmérő
állomások szaporittassauak, és egyrészt I, és II-odrendüekké, más
részt p -dig árvizjelző csapadékmérő-állomásókká rendszeresittessenek.
2. Az ezzel járó költségek a volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister tárczájának terhére fedeztessenek.
3. A m. kir meteorologiai intézet a volt közmunka és köz
lekedésügyi minister vízrajzi osztályával egyetértőleg állapítsa
meg a rendszeresítendő állomások számát és helyét.
4. Ugyancsak ez a két hivatal együttesen dolgozza ki az
állomásoknak kiadandó utasításokat; továbbá: a két hivatal
közötti érintkezés módjára, valamint a már fennálló s még
újonnan rendszeresítendő állomások folytonos felügyeletére és
ellenőrzésére vonatkozó szabályrendeletet.
A mi azon fontos kérdést illeti, hogy kik volnának az I-ső
rendű vízrajzi állomások díjtalan kezelésével megbízandó, az

értekezlet annak a véleményének adott kifejezést, hogy valószínű
leg legjobban megfelelnének az e tekintetben támasztható köve
telményeknek a m. kir. posta- és táviró-hivatalok, nemcsak azért,
mivel ily hivatalok jelenleg már igen sűrűén vannak felállítva,
s azokkal a volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister
úr rendelkezik, hanem azért is, mivel azok személyzete, a szóban
forgó teendők végzésére, legtöbbnyire kellő kvalifikáczióval bir,
és azonkívül mindig helyben tartózkodik, a mi szintén igen figye
lemreméltó körülmény.
A posta és táviró-hivatalokon kívül, az állomások felállításá
nál, a m. kir. államépitészeti és folyammérnöki hivatalok, utmesterek, folyamfelvigyázók és a m. kir. államvasuti állomásokra is
tekintettel kellene lenni, mint a melyekkel a volt közmunka- és
közlekedésügyi m. kir. minister úr szintén rendelkezik; sőt ez
érdekben a magán vasutaknál is érvényesíthetné hathatós be
folyását ő nagyméltósága.
Az értekezlet ez alkalommal abban is megállapodott, hogy
az 1. rendű csapadékmérő állomásokon:
a ) a csapadék (eső, hó, jég) és
b) a hőmérséklet mérendő meg illetőleg olvasandó le.
Azon I. rendű vízrajzi, csapadékmérő állomások, a melyek
különös fontossággal bírnak és árvizjelzésre lesznek hivatva, árciz/e/zó'-állomásoknak nevezendők, s külön utasításokkal látandók el.
Ezeken az állomásokon nemcsak a csapadék mennyisége,
a hó- és jégréteg vastagsága és a hőfok mérendő meg, hanem
bizonyos nagyságú esőmennyiségek, valamint a hó-, illetve jég
olvadás ideje is feljegyzendő és jelzendő.
Minthogy pedig a lefolyásra jutó víztömegeknek megha
tározása végett igen fontos tudni az eső intenzitását is, azaz r
hogy mily időközben, mennyi esett? ennélfogva czélszerii, sőt
szükséges 4—5 állomáson, úgynevezett önjelzőesömérőt is alkal
mazni.
A volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister úr
ő nagyméltosága kegyeskedett a fenti javaslatokhoz hozzájárulni
és egyben odautasitani az azokban előadottaknak tényleges fo
ganatosítása végett a vízrajzi osztályt, hogy a meteorologiai inté
zetnek közreműködése, továbbá: az ezen intézet és a vízrajzi
osztály közötti kölcsönös érintkezés tárgyában egy szabályren
deletet dolgozzon ki, annál is inkább, mivel a meteorologiai
intéz etmüködésének ilyetén kiterjesztését a nagyméltóségu val
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr is, mint a nevezett
intézet fölöttes hatósága, megengedni kegyeskedett.
Ennek alapján a szóban forgó szabályrendeletet a vízrajzi
osztály — egyetértőleg a meteorologiai intézettel — kidolgozván
és beterjesztvén, azt a közmunka- és közlekedésügyi m. kir.
miniszter úr ő nagyméltósága 1889. óv, márczius hó 17-én
10,595. szám alatt, — a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
ter úr ő nagyméltósága pedig 1889. évi február hó 27-én 5491.
szám alatt kelt rendeletével helybenhagyni méltóztatott.
Ez a szabályrendelet im a következő :

S z a b á ly r e n d e le t.
A Tisza-Temes és mellékfolyóinak vizgyüjtő területem víz
rajzi czélokból szervezendő csapadékmérő állomások hálózatának
kezelése, az eredmények feldolgozása, a közmunka- és közieke-
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clésiigyi m. kir. minister vízrajzi osztályának és a meteorologiai
s fölclclelejességi m. kir. központi intézetnek mikénti érintkezése
és együttműködése tárgyában.
I. Czél és felosztás.

1. §.
A Tisza és Temes folyók, valamint azok mellékfolyóinak
vízgyűjtő területein, egyrészt az ezen folyók vízügyi kérdéseinek
alapos tanulmányozása, másrészt az árvizek kellő időben való
előrejegyzése czéljából, egy összefüggő csapadékmérő hálózat
szerveztetik, melynek feladata leend: a csapadék, hó és hőmér
sékleti viszonyok folytonos és rendes észlelése által a vízviszo
nyok tanulmányozására és az árvizek előrejelzésére kellő pon
tosságú, megbízható és kimerítő adatokat szolgáltatni.
2. §.
A csapadékmérő állomásoknak ezen szabályrendelet alap
ján létesítendő hálózata, az országban jelenleg létező és a me
teorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet által kezelt
országos hálózattól külön választva, mint «a Tisza és temesvölgtji
vízrajzi csapadékmérő állomások hálózata » fog jelen szabályren
delet értelmében kezeltetni.
3. §.

5 . §.

A 3. §-ban említett I. rendű csapadékmérő állomások közül
a II. kimutatásban külön összeállított összesen 41 állomás,
mint az árvizek előrejelzésére különösen fontos állomások, külön
mint árvizjelző, csapadékmérő állomások fognak szerepelni és
kezeltetni.
Ezen állomások közül a II. kimutatásban aláhúzással jelölt
állomások olyanok, melyek már jelenleg is küldenek naponként
észlelési adatokat tartalmazó sürgönyjelentéseket a meteorolo
giai és földdelejességi m. kir. központi intézetnek.
(>. §.
Az elsőrendű csapadékmérő állomások feladata leend : ren
des körülmények között naponkint egyszer, szükség esetén eset
leg többször, a leesett csapadékot az e czélra szolgáló csapadék
mérővel, külön kijelölendő helyeken még önjelző csapadékmérő
vel is, ezen kívül a leesett és a talajt boritó hóréteg vastagságát,
a napi hőmérsékletet, helyenként a szélirányt megnézni, ezen
eredményeket rendszeresen a meteorologiai és földdelejességi
m. kir. központi intézetnek beküldeni és e tekintetben a köz
munka- és közlekedésügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. ministerek által jóváhagyott utasítások szerint pontosan
eljárni.
Az 5-ik §-ban említett árvizjelző, csapadékmérő állomások
nak a rendes napi észlelés és feljegyzéseken kívül feladatuk leend
még: nagyobb, vagy tartósabb esőzések alkalmával, hóolvadás
kor, valamint mindazon feltűnőbb légtüneti jelenségek bekövet
kezésénél, melyek az illető vízgyűjtő terület folyóján magasabb
vízállásokat okozhatnának, a közmunka- és közlekedésügyi m.
kir. ministerium vízrajzi osztályát s mindazon hivatalokat azon
nal és oly módon és utón értesíteni, a mint az a vonatkozó uta
sításokban foglaltatni fog. — Hasonlóképen kötelessége leend az
árvizjelző állomásoknak a közmunka- és közlekedésügyi m. kir.
minister, továbbá a vízrajzi osztály, vagy a megnevezendő hiva
talok részéről esetről-esetre intézendő és csapadék viszonyokra
vonatkozó kérdésekre azonnal válaszolni.

A vízrajzi csapadékmérő állomások hálózatába tartozik :
a jelen rendelettel rendszeresített és ezen rendelet I. alatti mel
lékletében megnevezett összesen 238 állomás, valamint vízrajzi
szempontból ezek kiegészítésére netalán később szükségesnek
mutatkozó és a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister
vízrajzi osztálya és a meteorologiai és földdelejességi m. k. köz
ponti intézet által együttesen teendő javaslat alapján a köz
munka- és közlekedésügyi m. kir. minister által megállapítandó
csapadékmérő állomások.
A vízrajzi csapadékmérő állomások hálózatába tartozó, vagy
Működés, kezelés és felügyelet.
tartozandó és a jelen szabályrendelet hatásköre alá eső állomások
1. rendű csapadékmérő állomásoknak fognak neveztetni. Az első
7. §.
rendű állomásokon kívül jelenleg létező, vagy a meteoroligiai
A Tisza és temesvölgyi vízrajzi csapadékmérő hálózat keze
és földdelejességi m. kir. központi intézet által szervezendő állo
lése és adatainak feldolgozására a közmunka- és közlekedésügyi
mások vízrajzi szempontból II. rendileknek fognak tekintetni és
m. kir. ministerium vízrajzi osztályának és a meteorologiai és
ezek a jelen szabályrendelet hatáskörén kívül esnek.
földdelejességi m. kir. központi intézetnek közös feladatát képezi.
Az együttműködés módját, a munkabeosztást és a kezelés
T. §.
iránti teendők mikénti elválasztását jelen rendelet szabályozza.
Az elsőrendű csapadékmérő állomások:
8. §.
a)
olyanok, melyek a meteorologiai és földdelejességi m. kir.
központi intézetnek már régebben szervezett és kezelt állomások
A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerium vízrajzi
sorából vétetnek; ezek az I. alatt mellékelt kimutatás 4. számú osztályának és a meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi
rovatában felsorolvák és számuk a jelen rendelet kibocsátása intézetnek együttes működése arra leend irányítva, hogy az első
alkalmával 98-at tesz.
rendű csapadékmérő állomások mindegyikének szakadatlan és
bj Olyanok, melyek a jelen szabályrendelet hatályba lépé rendszeres mtíködhetése biztosittassék, és hogy ezen állomások
sével egyidejűleg, mint uj állomások, a közmunka- és közlekedés- biztos adataira minden körülmények közt számítani lehessen.
ügyi m. kir. minister által szerveztetnek; ezek az I. számú kimu
Az árvizjelző, csapadékmérő állomásokon ezen kivíil az uta
tatás 5. számú rovatában foglaltatnak és számuk a jelen rendelet sítások szerinti jelentések és jelzések szabályszerű és pontos
kibocsátása alkalmával 140-et tesz.
elküldésére keilend legnagyobb figyelemmel lenni.
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§.
kat legalább minden öt évben, az árvizjelző állomásokat pedig
Az állomások észlelői lesznek:
minden három évben egyszer beutazza, a műszereket és feljegy
a) Oly magán emberek, társulatok, hivatalok stb., kik a köz zéseket helyben ellenőrzi, az észlelőket esetleg kellő utasítások
hasznú czél iránti tekintetből az észleléseket a 4-ik §. aj pontja kal ellátja, a szükséges változtatásokat a helyszínén eszközölteti.
Alatti állomások némelyikén eddig is díjtalanul teljesítették és A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet kikül
kik ezek további rendszeres kezelésére ezentúl is díjtalanul vál- j döttjének szemle útja alkalmával tett oly tapasztalatairól, vagy
lalkoznak.
intézkedéseiről, melyek az észlelő állomás észlelési eredményeire
b) A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister hatásköre befolyással bírhattak, a vízrajzi osztályt utólag értesíti.
alá tartozó posta és posta-táviró hivatalok, vasútállomások stb.,
13. §melyek a csapadékmérések teljesítésére utasittatni fognak.
c) Más m. kir. ministerium ügyköréhez tartozó és a köz
A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet
munka és közlekedésügyi m. kir. ministerium felkérésére az saját hatáskörében megtesz az I-sőrendü csapadékmérő állomá
illető ministerium utján utasítandó hivatalok.
sok műszereiben és azok kezelésében az észlelések megtételében
d) A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister íelkéré- j vagy beküldésében czélirányosnak tartott minden javítást, intéz
sére egyes magán vasutaknak, az illető igazgatóságok utján uta kedést és változtatást, de a mennyiben ezek az észlelési eredmé
sítandó állomásai.
nyeket befolyásolnák, arról a közmunka- és közlekedésügyi m.
ej Az előbbi pontokban foglalt észlelők hiányában, díjazott | kir. minister vízrajzi osztályát egyidejűleg értesíti. — Az árvizészlelők.
jelzö állomásokat illetőleg szándékolt minden lényeges változás
vagy intézkedés csak a vízrajzi osztálylyal történt előzetes meg
10. sállapodás után foganatosítható.
Az I. rendű csapadékmérő állomások kezelése és felügyelete, ;
Ha a 4. §. b) pontja alatt említett vagy az árvizjelző állo
az észlelések rendszeres jegyzésének és beküldésének ellenőrzése, j mások valamelyikének műszerei vagy azok kezelése körül oly
az eredményeknek a következő §§-okban részletezendő össze- | pénzbeli kiadással járó intézkedés válnék szükségessé, mely az
állítása a meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi inté illető állomás akadálytalan működése érdekében nélkülözhetlen,
zet hatáskörébe tartozik.
akkor a meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet,
A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerium vízrajzi a mennyiben az okozott és a közmunka- és közlekedésügyi m.
osztálya a meteorologiai intézet által összeállított és csoportosi- 1 kir. minister tárczájának terhére eső kiadás állomásonként
tott adatokat a vonatkozó vizszabályozási, mederrendezési, húsz (20) forintot felül nem múlna, az évenkint engedélyezendő
ármentesitési és belvizlevezetési, valamint általában a vonatkozó | és a meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet
vízügyi kérdések tanulmányozásánál alapul veendi.
által is nyilvántartandó íentartási összeg keretén belül, a vonat
kozó intézkedést megteszi, és a arról a vízrajzi osztályt egyidejű
11. 8.
leg értesíti. Ezen intézkedéseket az árvizjelző állomásnál szük
A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet séghez képest sürgönyileg is elrendelheti.
a vízrajzi csapadékmérő állomásokról egy törzskönyvet vezet,
Állomásokként 20 forintnál nagyobb költséget igénylő, vagy
melyben a vonatkozó fontosabb mozzanatok, változtatások és az engedélyezett fentartási összeg keretét meghaladó kiadás,
intézkedések nyilván tartatnak.
csak a közmunka és közlekedésügyi m. kir. ministerium vízrajzi
A meteorologai és földdelejességi m. kir. központi intézet osztályával történt együttes megállapodás után és a közmunka- és
gondoskodik a jelen rendelettel életbeléptetett és a 4. §. b) pontja közlekedésügyi m. kir. ministernek esetről-esetre kikérendő jóvá
alatt említett, nemkülönben a netalán később a 3. §. értelmében hagyása, illetve engedélyezése alapján tehető meg.
pótlólag szervezendő uj állomások műszereinek és eszközeinek
14. 8.
a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister tárczájának ter
A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet
hére való beszerzéséről és felállitásáról. — A mennyiben a
meteorologiai földdelejességi m. kir. központi intézet ezen teen felügyel az összes állomások kezelésére és eredményeinek bekül
dőiben a közmunka- és közlekedési m. kir. minister hatásköre désére.
Ha akár a meteorologiai intézet, akár a vízrajzi osztály
alá tartozó hivatalt igénybe venni szükségesnek találná, az iránti
részéről
az tapasztaltatnék, hogy valamely állomás észlelője
kívánságát további eljárás czéljából a közmunka- és közlekedésteendőit kellőleg nem teljesiti, vagy az észlelési eredményekből
ügyi m. kir. ministerium vízrajzi osztályával közli.
kitűnnék, hogy a műszerek kellőleg nem kezeltetnek, akkor a
meteorologiai intézet, esetleg a vízrajzi osztály megkeresésére, a
I “ ' •*
A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet mennyiben az illető állomás díjtalan és nem hivatalból utasított
felügyel arra, hogy az észlelő állomások műszerei rendben tar észlelő által kezeltetik, felkéri, különben pedig hatályosan figyel
tassanak, azok kezelése és észlelése czélirányosan az utasítások mezteti, az illető állomás észlelőjét a hiányok pótlására, illetőleg
nak megfelelően eszközöltessék, az eredmények kellő időben és az utasítások pontos betartására. — Ha az ezen felszólítást
követő hónapban tapasztalt hiányok ismétlődnének, akkor a
módon beküldessenek.
A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet e meteorologiai intézet azt a vizrajzi osztálylyal közli, mely ezen
czélból egy kiküldöttje által az I. rendű csapadékmérő állomáso állomásnak hivatalból való utasítása, vagy más hivatalból utasii).
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tandó, esetleg díjazandó észlelővel való pótlása iránt a további I nak külön megjelölése, melyen az egész csoportban a legnagyobb
intézkedéseket megteszi.
j öt napi csapadék volt ;
4. az összes csoportok közt, melyik volt a legnagyobb napi,
1 5 . §.
5 napi és havi átlaggal biró csoport az illető hónapban ;
A jelen rendelettel megállapított csapadékmérő állomások
5. bizonyos évek számából vett és a vízrajzi osztály által
számának vagy helyének változtatása, vagy valamely állomásnak később tanulmányilag megállapítandó normál átlag értékének
a meteorologiai intézet részéiből való beszüntetése csak a vízrajzi összehasonlítása az 1., 2. és 4. alatti értékekkel;
osztálylyal történt közös megállapodás után a közmunka- és köz- j
6. az illető hócsapadék viszonyainak rövid általános jelleg
lekedésügyi m. kir. ministertől előzetesen nyert engedély alap zése különös tekintettel a Tisza és Temes völgyére.
ján történhetik.
1 7 . §.
Ha a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter vízrajzi
osztálya részéről az észlelések megtétele, vagy az állomások és
Az egész évről szóló és az elsőrendű csapadékmérő állomá
azok kezelése körül változtatások szükségeseknek találtatnának, sokra vonatkozó adatok a meteorologiai intézet által a következő
akkor a vízrajzi osztály ezt a meteorologiai intézettel közölve, kimutatásokba foglaltatnak:
vele együttesen állapítja meg a vonatkozó módozatokat. —
A ) Állomásonként:
A mennyiben ily változások az összes állomásokra vonatkozná
1. az évi csapadékmennyiség és csapadékos napok száma;
nak és a jelen szabályrendeletben foglaltaktól lényegesen eltérők,
2. a január hónaptól számított negyedévi csapadékmennyi
vagy az évi fentartási összeg 2/s-át meghaladó költséget igénylők ségek és csapadékos napok száma, a legnagyobb és legkisebb ér
volnának, azok a közmunka- és közlekedésügyi és a vallás- és tékkel biró negyed év kitüntetésével ;
közoktatásügyi ministerek együttes jóváhagyása utján eszkö3. az év legnagyobb havi csapadékmennyiség és legtöbb
zölhetők.
csapadékos nap számával biró hónap kitüntetése ;
"
4. az egész évben: mely egymásután következő 5 és 30 nap
Ш . Az észlelések eredményének feldolgozása és kiszolgáltatása. alatt volt a legnagyobb és mely alatt a legkisebb csapadékmenynyiség, az illető csapadékmennyiség kitüntetésével ?
l(i.
5.
a múlt évi október hó kezdetétől az illető év márczius ha
A Tisza és Temes folyók gyűjtő területein levő I-sörendü vának végéig: mikor és mennyi volt az egymásután következő
csapadékmérő állomások eredményei alapján összeállított havi 30 nap legnagyobb csapadék mennyisége ?
kimutatások a következőket tartalmazzák :
В J A 16. §. В ) pontja alatt említett 28 csoport állomásnak
A) Mindegyik állomásról:
átlag értékei a következő módon csoportositandók:
1. a napi csapadék és havi összes csapadék mennyiségét,
1. az évi csapadékösszeg és csapadékos napok összegének
a hó alakban leesett csapadék külön kitüntetésével;
átlaga az illető csoportra ;
2. a havi csapadékos napok számát;
2. a csoport havi átlagainak ezen évben volt legnagyobb és
3. a legnagyobb csapadékkal birt nap keltének és csapadék legkisebb értékeinek kitüntetése;
mennyiségének külön feltüntetését;
3. ezen §. AJ 2. alatt említett évnegyedes csapadékösszeg
4. minden állomásról az öt napi csapadékösszegeket, ezek átlagai minden csoportra; minden csoportban a legnagyobb és
legkisebb évnegyedes érték kitüntetésével, továbbá melyik volt
legnagyobb és legkisebb értékének feltüntetésével;
5. a napi hőmérséklet közepét és .az ezekből képezett öt na valamennyi csoport között a legnagyobb és melyik a legkisebb
pos közepeket, a legnagyobb és legkisebb érték külön kitünte évnegyedes értékkel biró csoport?
tésével ;
4. minden csoportra kitüntetendő, hogy melyik volt az egész
6. a hóvastagságra és hóolvadásra vonatkozó körülményeket; évben 5 és 30 egymásután következő nap legnagyobb csapadéka ?
7. esetleg külön a vízviszonyokra fontos légtüneti jelensé
5. ezen szakasz В) 1., 2., 3. értékeinek összehasonlítása egy
gek megemlítésével.
bizonyos és a vízrajzi osztály által megállapítandó év cyclus ha
B) A jelen rendelethez III. alatt mellékelt kimutatásban son értékeivel ;
felsorolt és az egyes folyók és folyószakaszok gyűjtő területein
6. végül egy általános leírást az egész év és az egyes évne
levő állomások értékeiből számított átlag értékek az ott felsorolt gyedek, valamint a téli hat és tavasz-nyári hat hónap csapadék
28 csoportra, az illető csoport állomásainak értékeiből a számtani viszonyairól, különös tekintettel a Tisza és Temes folyók víz
közepek kiszámítása által lesznek képezendők és ezek alapján a gyűjtő területére.
következő értékek kimutatásba foglalandók:
A későbben felállítandó önműködő esőmérők grafikonjai a
' 1. minden csoportra a napi és havi csapadék, napi és havi meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézetnél őriz
közép hőmérséklet és havi csapadékos napok számának átlaga; tetnek és a vízrajzi osztály felkérésére esetröl-esetre átenged
2. az illető csoport legnagyobb napi és legnagyobb havi csa tetnek.
padékkal birt állomásának és adatainak kitüntetése.
1 8 . §.
Hasonlóképen a legnagyobb havi csapadékos napok számá
Az előbbi §§-ban meghatározott feldolgozás és összeállítá
val biró állomás kitüntetése;
3. az öt napi csapadékközepek átlaga legnagyobbés legkisebb sok részleteire, a kimutatások szerkesztésére, alakjára és kitölté
értékének kitüntetése, valamint az illető csoport azon állomásá- sére a meteorologiai és földdelej ességi m. kir. központi intézet
i
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által javaslatba hozandó és a vizrajzi osztálylyal együttesen I rajzi csapadékaiéra állomásoknak egyszeri beutazása alkalmával
megállapított módozatok fognak irányadóul szolgálni.
felmerülendő napdijak és fuvarköltségek fedezésére 1 0 0 0 frt,
Úgy szintén az előbbiekben kitett feldolgozásoktól, azok mó a többi években évenkint háromszáz (300) foriuttal való növelése.
dozatai és fontosabb részleteitől a meteorologiai és földdelejes4. A szaporodó nyomtatványok és irodai szerek költségei
ségi intézet csak a vizrajzi osztálylyal történt közös megállapo nek fedezésére évenkint kétszáz (2 0 0 ) forintnyi általány összeg.
dások alapján térhet el.
5. Az állomásoktól beérkezendő adatok feldolgozásánál való
közreműködés végett két ideiglenesen felfogadandó napidijas
lí>. s.
kalkulátor díjazására egyenként évi 800 frt, összesen évi 1600
A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet frt. — Ezen a meteorologiai intézet vezetése alatt ideiglenes mi
naponkint megküldi a közmunka- és közlekedésügyi magy. kir. nőségben foglalkoztatandó napidijas kalkulátorok a meteorologiai
minister vizrajzi osztályának az egész országra vonatkozó és az intézet részéről, a vizrajzi osztály utján teendő előterjesztés alap
intézet által kiadatni szokott napi jelentések egy példányát.
ján, a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister által alkal
maztatnak és bármikor elbocsáttathatnak.
20. §.
6 . Egyes észlelőknek esetről-esetre a közmunka- és közlea) A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi inté j kedésügyi m. kir. ministertől nyert engedély alapján leendő
zet a vizrajzi csapadék mérő hálózatnak az elmúlt hónapról, az jutalmazására és az árvizjelző állomásokon a táviratoknak a
utasítások értelmében a hó 1 0 -ig, beérkező adatait még ugyan táviró hivatalba leendő vitelével járó költségek fedezésére évi
azon hónapban összeállítja és csoportosítja a 16. §-ban foglaltak 1730 frt.
szerint, a vonatkozó kimutatásokat pedig a hó végéig a vizrajzi
7. A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi inté
zet irodai helyiségének bővítésére, fűtésére, világítására és a ki
osztályhoz átteszi.
b) Az egész ország csapadékmérési eredményeiről szóló havi szolgálás költségének fedezésére évi 350 frt.
A közmunka- és közlekedésügyi magy. kir. minister által a
kimutatásokat, melyek eddig is a meteorologiai és földdelejességi
m. kir. központi intézet által a közmunka- és közlekedésügyi meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet szemlem. kir. ministerhez felterjesztettek, ezentúl is as eddigihez ha- | utjának teljesítésére megfelelő vasúti és hajózási állandó évi sza
sonló változatlan alakban felterjeszti, melyekben ш a) alattiak badjegyek fognak engedélyeztetni.
is bent foglaltathatnak.
2». SSc) Az egész évről szóló és az I-sőrendü csapadékmérő állo
A 22. §-ban említett összegek elszámolása a következőképen
másokra vonatkozó adatokat, a 17. §. értelmében összeállítva a
meteorologiai intézet a következő év ápril havának végéig átteszi lesz eszközlendő:
a vizrajzi osztályhoz.
1. A 22. §. 1. pontja alatti, valamint a netalán később kü
lön engedélyezindő uj állomások felszerelési és felállitási költsé
21. S.
geiről szóló számadások a meteorologiai és földdelejességi inté
A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister vizrajzi zet által, esetről-esetre rendszeres számlák és kiadási lajstromok
osztálya és a meteorologiai és földdelejességi magy. kir. központi kal felszerelve, a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister
intézet közti érintkezés részletei, nemkülönben minden a vizrajzi vizrajzi osztályának beküldetnek és az által a közmunka- és köz
csapadékmérő állomásokat illető fontosabb ügyek csak mindkét lekedésügyi magy. kir. ministerhez érvényesítés végett felter
intézet kölcsönös megállapodása alapján és a mennyiben ez a jesztetnek.
két intézet munka- és hatáskörét lényegesen érintené, a köz
2. A 22. §. 2. pontja alatti íentartás, valamint ugyan ezen
munka- és közlekedésügyi és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. §. 6 . pontja alatti jutalmazás és díjazás költségeiről szóló szám
ministerek jóváhagyása után intézhetők el.
adások a meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet
által félévenkint fognak a vizrajzi osztályhoz áttétetni, — és ez
IV. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister tárczájának által a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerhez felter
jesztetni.
terhére eső kiadások és azok elszámlálása.
3. A 22. §. 3., 4., 5. és 7. pontjai alatt foglalt Összegek a köz
2 2 . §.
munka- és közlekedésügyi m. kir. minister tárczájának terhére,
A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister tárczáját a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister tárczájának javára
a csapadékmérő állomásokon előforduló kiadások közül a követ évenkint átutaltatnak és a meteorologiai intézet által ezen czimek alatt szabályszerűen felszámolt illetmények a vallás- és közkezők terhelik:
1. A 4. §. b) pontja alatt említett uj állomások, valamint a oktatásügyi minister által fognak a meteorologiai intézet részére
később felállítandó önjelző csapadékmérő állomások felszerelési, kiutal ványoztatni.
nemkülönben a 4. §. a) pontja alatt említett állomások műsze
A fenti szabályrendelethez mellékletképen az alább követ
kező I. kimutatás tartozik, a melyben a Tisza, Temes és mellék
reinek netaláni elhelyezéséből származó költségek.
2. A 4. §. b) pontja alatt említett uj állomások íentartási folyóinak vízgyűjtő területein létező és szervezendő 1. rendű csapadékmérö és árvizjelző állomások vannak elősorolva, és az árviz
költsége gyanánt 2 0 0 frt.
3. A beutazások teljesítése czéljából a meteorologiai és föld jelző állomások aláhúzással vannak megkülönböztetve.
A szabályrendelethez tartozó II. kimutatás az árvizjelző álló
delejességi intézet úti általányának az első évben, az összes viz-
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másokat foglalja magában. Ezt azonban nem tartottuk szükséges
nek külön is közölni, mivel az árvizjelzö állomások az I. kimu
tatásban is benn foglaltatnak.
A szabályrendelethez még egy III-dik számú kimutatás tar
tozik, mely a Tisza, Temes és mellékfolyóinak vízgyűjtőterületein
létező és szervezendő csapadékmérő állomások adatainak feldol
gozásánál alapul szolgálandó vízgyűjtő területek csoportjait és az
azokba tartozó állomásokat foglalja magában; a mely csoportok
szerint fognak az adatok, a szabályrendeletben körülirt módoza

I.

tok értelmében, feldolgoztatni és annak idején közzététetni. —
Ezt a kimutatást ez alkalommal szintén nem közöljük, mivel a
vízgyűjtő területek kijelölését és kiszámítását véglegesen még
össze nem állíthattuk.
Az I. számú kimutatás kiegészítéséül és az állomások helyei
nek világos áttekinthetéseül: a jelen évkönyv I-ső számú térképmelléklete szolgál ily czim alatt: «A Tisza, Temes és mellék
folyóinak vízgyűjtő területein létező és szervezendő vízrajzi csapa
dékmérő állomások térképe».

K i m u t a t á s

a Tisza, Temes és mellékfolyóinak vízgyűjtő területein létező s szervezendő I. rendű csapadékmérő és árvizjelzö állomásokról.
A folyó, vagy folyó
Az észlelő állomás
szakasz meg
nevezése, a mely
nek vízgyűjtő
.о сes
С
területébe esik сN
U'Л
neve
az illető állomás :.0 N
Fekete-Tisza
.
«
« __
«
«
Felső-Tisza ...
Feliér-Tisza ..
Felső-Tisza ...
Vasár
— —
Vissó ............
Busz .. — —
Vissó — —
Iza — __ —
<( __ __ __
« ...........- « - — —
Sopurka ... —
Vissó . .. . ..
Felső-Tisza
Sopurka . -..
Taraczk . . . ...
« __ _
«— — —
« __ __
Talabor — —
• ............
Felső-Tisza
Talabor . —.
Felső-Tisza
Nagy-Ág
« _ __ '
« __ __
Felső-Tisza
((
(( __
Borsóvá ...
« __ __
<(_ __
Szernye . . ..
«_ _
Túr
. . . ...
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1 A psinecz__

... Apsinecz
Kőrösmező
Kozmetsek
Kozmetsek
Akna-Rabó _ Akna-Rabó
Luki . . __ _ Luhi
Trebusa . __
Trebusa
Fájná . __ ... Fájná
Felső-Vissó__ Felső-Vissó
Ruszpolyána ... __
Borsa .... . . .
__ __ __
Krácsfalu __ ... Krácsfalu
Akna-Sugatag
Akna-Sugatag
Rónaszék ... _ Rónaszék
Dragomérfalva ............ .... —Kabolya-Polyána Kabolya-Polyána
Nagy-Bocskó ... Nagy-Bocskó
Akna-Szlatina Akna-Szlatina
Toronya’~ __
__ __ __
Német-Mokra_ Német-Mokra
Királymező ...
Királymező
Dombó . . . ... Dombó
L on k a__ . . .
__ __ __ __
Szinevér-Poly. Szinevér-Polyána
Talaborfalva _
__ __ __
Bustyaliáza ...
Bustyaháza
Kvaszovecz. ... __ __ __ _
H uszth... ...
Huszth
—- --- --BeszkjjL..-.........
Ökörmező . . .
__ __ __ __
Berezua __ ...
__ __ __
Nagy-Szöllős.. Nagy-Szöllős
Mező-Vári.. ... __ __ —_ __
Kereczke
—
D óiba. __ ...
_ _
Hátmeg __ . ..
--------Beregszász _ ... --- —_ --- --jBátyú ...
_
Bikszád ............ —
Jánk . . . __
_ __ _
Bánffy-Hunyad Bánffy-Hunyad
Kolozsvár. _ ... Kolozsvár
Magúra .. __
__ __ _ _
D eés_. . . . .... Deés
Nagy-Iklód ...
--- --- --Pánczél-Cseh ... --- --Mocs __ __
_ _
Naszód __ _ Naszód

'А Körösmezőу

3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sebes-Körös ... 40
Kis-Szamos ...
41
Hideg-Számos .. 42
Egyesült-Szamos 43
Kis-Szamos
44
«
« __
45
«
« ___
46
Nagy-Szamos
47

Ruszpolyána
Borsa

Dragomérfalva

Toronya

Lonka
Talaborfalva
Kvaszovecz
Beszkid
Ökörmező
Berezna
Mező-Vári
Kereczke
Dóiba
Hátmeg
Beregszász
Bátyú
Bikszád
Jánk

Magúra
Nagy-Iklód
Pánczél-Cseh
Mocs

* Az árvizjelzö állomások kövérebb betűkkel vaunak szedve.
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Nagy-Szamos ...
Besztercze ___
Nagy-Szamos ...
Besztercze ...
Sajó .. . . . —
Kraszna _ __
Szamos ... —.
<( __ __
« __ __
« _ __
((_ __ _
Lapos ... —
Szamos . . . ...
Lapos . . . ...
Kraszna __ ..
(( __ __
« ... . _ ...
((
__
Szamos.. __
Tisza . . .. —
« ... —
« __ __ __
(( __ __
Kraszna . . . —.
Tisza . . . —
« . . . . .. ...
« __ __
<(_ __ __
Latorcza. ...
Latorcza és Tisza
Latorcza . . . —.
(( __ __
«. . . . . . —
Ung................ .
«__ _
Laborcz _ ...
Ung - ..................
Laborcz __ __
« _ __ _
«
((__ __ _
Ondóvá.._ __
«__ _
Bodrog... . ..
Tapoly __ ...
(( __ __
Ondava —Tapoly

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
5У
60
61
62
63
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
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Ó-Radna. . . .
...
Tihueza . .. _
Romuli... __
Besztercze. ... Besztercze
Teke . . . . ..
Z ilah................. Zilah
.............................
TJáígÁ . .. __
__ __ __
Magy.-Zsombolv
Szilágy-Cseh __ __ __ __
__ __ __
Szinyérváralja
Nagy-Somkiít ._ ................... ...
Nagy-Bánya
Nagy-Bánya...
Szatmár.— ... Szatmár
__ __ __ __
Magyar Lápos
__ . .. . ..
Szilágy-Somlyó
..................... ...
Alsó-Szopor...
Erdőd. ... ...
Máté-Szalka...
Fehér-Gyarmat _ __ __ __
Vásáros-Namény Vásáros -Namény
Tokaj ...
Tokaj
Tisza-Lök _. ... Tisza-Lök
Nyíregyháza . Nyíregyháza
Nagy-Károly ... Nagy-Károly
Kis-Várda __ .............
............
Nyir-Bátor. ...
__ __ __ __
Balkány.. . ..
_ __ __
Karádi zsilip ._
Munkács. __ Munkács
Csap... __ ... Csap
.........................
Vereczke. __
__ __
Volócz ...
... ...................
Szolyva _. __
Stavna . .. ... Stavna
Ungvár... __ Ungvár
Polena __ . _ _ _ _
_ __ __
Nagy-Berezna. _
Nagy-Mihály ... Nagy-Mihály
__
Mező-Laborcz
Hornomra.. ...
. . . .....................
Szinna__ . . .
Ludomér__ _
Dobra . . . __
Sátoralja-Ujhely. Sátoralja-Ujhely
__ __ __
B á rtfa __ . ..
Varannó__ ...
Tőke-Terebes .
.....................

Ó-Radna
Tihueza
Romuli
Teke
Galgó
Magy.-Zsomboly
Szilágy-Cseh
Szinyérváralja
Nagy-Somkút

Magyar-Lápos
Szilágy-Somlyó
Alsó- Szopor
Erdőd
Máté-Szalka
Fehér-Gyarmat

Kis-Várda
Nyir-Bátor
Balkány
Karádi zsilip

Vereczke
Volócz
Szolyva

Polena
Nagy-Berezna
Mező-Laborcz
Homomm
Szinna
Ludomér
Dobra
Bártfa
Varannó
Tőke-Terebes
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Tai'cza __ ...
Hernád.-. —
Tarcza . . . ...
Hernád... ...
«_ __
Sajó — —
Rim a...................
Hernád... ...
«__ __ __
Tarcza . . . ...
Hernád __ —
Rima . . . —
Sajó__ . . . —
« __ ...
Bodva. — —
Szinva__ —
R im a.. ... —.
Bodva . . . —
Zagyva — —
Sajó. ............
Eger...................
Tisza — —
Kánya. — —
Zagyva— —
Tárná.................
Zagyva — . .
<(
__ __
Tisza . .. —
Rákos. — Tárná .... ...
Tápió................ Tárná . . . —
Tisza melléke _ .
« __ __
Hortobágy.. —
(( __ __
« ___
« __ __
« ___ __
Berettyó . —
Ér . . . ............
Berettyó _ —
Ér - ............... .
Berettyó. . ..
( ( _ __ _
Sebes-Körös...
«_ __
(( __ __
Fekete-Körös ...
« __ __
«__ __
Fehér-Körös __
Fekete-Körös ...
Fehér-Körös ..
«__ __ _
« __ __
<(__ __ _
<< __ __
!
«__
« __ __
«_ __
Kettős és Hármas
Körös melléke
«
__
« __ __
Tisza melléke.

95
9(1
97
98
99
too
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
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116
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Raszlavicza
Igló. . . . . ..
Eperjes ............
Kassa . . . . ..
Forró-Éncs
Dobsina.. —
Szomolnok
Hidas-Némethi
Lőcse.. — —
Héthárs.. __
Hernád-N émethi
Rima-Szombat
Bánréve ... _
Rozsnyó
Jászó...................
Diósgyőr. . . .
Tiszolcz . . . ...
Szendrő...........
Salgó-Tarián ...
Nádasd__ . . .
Eger...................
Slocsöíyás . . .
Mező-Kövesd ...
Pásztó ............
Gyöngyös............
Hatvan............
Jászberény. ...
Szolnok.. __
Gödöllő . . . —
Kaál . . . —
Tápió-Szecső ...
Recsk __ __

156
157
158
159

Gyom a... __
Szarvas ...
Kun-Szt- Márton
Kecskemét. ...

Tisza-Füred__
Debreczen.. _
Püspök-Ladány
Hajdu-Nánás —
Madaras . . ..
Balm az-Uj város
Fekete erdői huta
Tasnád __ _
Margittá. __
Diószeg—s . . ..
Szeghalom ...
Beretty ó-Uj falu
Nagy-R év.. —
Nagy-Várad...
Komád!” __
Vaskoh _. __
Magyar Cséke _.
Belényes . .. ...
B él.. . . . ...
Nagy-Szalonta...
Boros-Jenő. ..
Monyaszarrr- . . .
Körősbánya ._
Guraboncz . „
Békés-Gyula..
Békés-Csaba ...
K ígyós............
Kis-Jenő . . . _
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állomás neve
Raszlavicza
Igló
Eperjes
Kassa
Forró-Encs
__ __ __ __
__ __ __
__ __ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
Rima-Szombat
Bánréve
Rozsnyó
Jászó
Diósgyőr
__
__ __
—- — --- --__ __ __
Eger
Mocsolyás
--- --- --Pásztó
Gyöngyös
Hatvan
Jászberény
Szolnok
--- —- ——
___
—- --- --__ __ __
Debreczen
Püspök-Ladány
--- --- --- —
—
...........- ........... . ..

...

--- ----- . ..
— — — —
— — —
. . . --- --- --Nagy-Rév
Nagy-Várad
__ __
__ __ __ __
---

...

---

--__ __ __
—- --- --- --__ __ __
Monyásza
—

__ __ __
Békés-Gyula
Békés-Csaba
_ __ __ __
__ __ __
Gyoma
Szarvas
Kun-Szt-Márton
Kecskemét
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Tisza m elléke...
« __ __
« __ __
(( __ __
«__ __
« __ __
Dobsina
Kettős és Hármas
Szomolnok
Körös melléke
Hidas-N émethi
Felső-Maros ...
Lőcse
Héthárs
« __ __
«__ __
Hernád-N émethi
« __ __
Görgény — —
Maros, Szászrégéntől Nyárád
torokig— ...
« __ __
Tiszolcz
Szendrő
Nyárád — ...
Salgó-Tarján
Aranyos.. . ..
«__ __ _
Nádasd
« __ __
((__ __
Mező-Kövesd
Maros, a Nyárádtoroktól Gyulafehérvárig ...
(( __ __
Aranyos __ ...
<( __ __
Gödöllő
Ompoly ............
Kaál
Kis-Küköllő...
« _ __ _
Tápió-Szecső
Recsk
« __ __
Polgár
Tisza-Füred
Nagy-Küküllő
« ___ __
« __ __
«__ __
Hajdu-Nánás
Madaras
« __ __
Balmaz-Uj város Maros, GyulaiéFekete erdői huta
hérvártól a
Tasnád
Strigy torokig
Margittá
Magyar Zsil—
Diószeg
Strigy. — ...
Szeghalom
Maros . . . —
Berettyó-Ujfalu
« . .. . .. ...
« __ __
Fehér-Körös . ..
Komádi
M a ro s__ . . .
((__ __
Vaskoh
« _ __
Magyar-Cséke
(( __ __
Belényes
« __ __
Bél
Nagy-Szalonta
«.....................
Boros-Jenő
Alsó-Tisza mell
« __ __
((__ __ __
Körösbánya
« __ __
Guraboncz
«_ __
« __
((__ __
Kígyós
Bega ............
Kis-Jenő
«__ __
« __ __
«__ __ _
« __ __
«__ __
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160
161
162
163
164
165

Tisza-Földvár
Szeged
Szentes__ ...
H. -Mező-Vásárb.
Kis-Telek... ...
Orosháza

Tisza-Földvár
Szeged
Szentes
H.-Mező-Vásárli.
_ __ __
Kis-Telek
__ __ __
Orosháza
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Ezen vízrajzi csapadékmérőhálózat kétféle állomást foglal
magában:
1 . I-ső rendű csapadékmérő állomásokat.
neve
állomás neve
2 . Árvizjelző állomásokat.
Hogy
valamely állomás ezen két csoport melyikélje tartozik,
__
__
__
(( __ __ -219 Vinga __ __
Vinga
Basahid
Alsó-Tisza mell 220 Basahid __ __ __ __ __
az az illető állomásnak megküldött «Utasítás» czimlapján van
--- --- --Nagy-Becskerek
Bega __ — 221 Nagy-Becskerek
feltüntetve.
Temes. __ ... 222 Buszkabánya ... Buszkabánya
Az észlelő ezen Utasításnak csak azon pontjait köteles betar
Buziás
« __ __ -223 B uziás__ ...
Teregova
« __ __
22-1 Teregova...
__
tani, melyek áthúzva nincsenek.
__ __ __ Karánsebes
(( __ __ 22Ó Karánsebes...
A kívánt siker elérését csak a nyerendő adatok teljes meg
226 L u g o s _ ............ --- — __ — Lugos
«__ __
bízhatósága
fogja biztosítani, a mi ismét azt tételezi fel, hogy az
__
Duleo
Poganis __ — 227 D u le o __
22 s Resicza _
állomások vezetői teendőik természete iránt egészen tisztába jöj
Besicza
lierzava __
__ __ __
Móriczföld
Moravicza — 229 Móriczföld . ..
jenek és azok teljesítésében telhető lelkiismeretességgel járjanak
__ ... __ __ __ __ Denta
Berzava __ — 220 Denta
el. Ez okból az észlelők a jelen Utasítást már előre is gondos
« __ __ 231 Német-Bogsán Német-Bogsán
tanulmány tárgyává fogják tenni, hogy a műszerek vétele alkal
232
Versecz
.
.
.
...
------Versecz
Terézia-csatorna
233 Pancsova
Pancsova
Alsó-Temes
mával azonnal azok felállításához és a rendszeres észlelés meg
--- --- --- Kanak
Berzava.. __ 231. Kanak . . . ..
kezdéséhez hozzáfoghassanak. Gondoskodás történt az iránt is,
__ __ __
235 Bótos . . . . ..
Bótos
Alsó-Temes
hogy az állomások — kifogástalan működésök ellenőrzése czéljáTerézia-csatorna 2 3 6 Dobricza__ .. __ __ __ _ Dobricza
--- --- --Oppova
ból — a meteorologiai intézet egyik tisztviselője által időnkint
Alsó-Temes . .. 237 Oppova...
«_ __ __ 23N Petrovoszeló .. — — --- --- Petrovoszeló
meglátogattassanak. Az ezen alkalommal az intézet kiküldöttje
I. rendű állomás
által adott utasítások pontosan teljesitendők.
197
Összesen 238
régi állomás: 97. uj állomás: 141
árvizjelző állo
A vízrajzi csapadékmérőhálózat észlelői által gyűjtött adamás 41
J tok és az árvizjelző állomások által küldendő értesítések a gyaj korlati életre messzekiható és hazánk tiszavölgyi részeinek fontos
A többször említett szabályrendelet kiegészítő részét képezi
érdekét, sőt létkérdését képező intézkedéseknek fogják sokszor
még: a vízrajzi csapadékmérő és árvizjelző állomások felállítása,
alapját szolgáltatni; e czélt szem előtt tartva, úgy a hivatalból
észlelése és kezelése tárgyában a meteorologiai m. leír. központi
utasítandó, mint az észlelések megtételére önként vállalkozó
intézet igazgatósága által kidolgozott utasítás, a mely egész ter
észlelőktől elváratik, hogy azok a jelen Utasításban foglaltak tel
jedelmében alább következik két darab mellékletével együtt.
jesítésénél nemcsak kötelességszerii lelkiismeretességgel, lian'eni
Végül még csak azt jegyezzük meg, hogy a javaslóit vízrajzi
oly buzgósággal is fognak eljárni, melyet az ügy fontossága és
csapadékmérő és árvizjelző állomások már tényleg fel vannak
közhasznú volta megérdemel és mely nélkül attól üdvös eredmé
állítva és utasítás szerinti működésüket 1889-ik év november
nyeket várni nem lehet.
elején tényleg meg is kezdették.
Az ézslelő állomás

Eddig fennállott

üj

törzsszárrm

A folyó, vagy folyó
szakasz meg
nevezése a melynek vízgyűjtő
területébe esik
az illető állomás

I. FEJEZET.

Utasítás a vízrajzi csapadékmérő és árvizjelző állo
mások felállítása, észlelése és kezelése tárgyában,
Érvényes............................állomás számára.
ELŐSZÓ.
Tekintettel arra, hogy folyamszabályozási és ármentesitési
tekintetben a csapadékviszonyok pontos ismerete főfontosságu
tényezőt képez, a Nagyméltóságu közmunka- és közlekedésügyi
m. kir. Minister elhatározta, hogy a Tisza és mellékfolyóinak
vízgyűjtő területén nagyobb számú uj csapadékmérő állomás
állíttassák fel és a már eddig fennállókkal egy «vízrajzi csapadék
mérő hálózat» szerveztessék. Azon körülménynél fogva, hogy a
meteorologiai m. kir. központi intézet egyik főfeladatát úgy is az
ország klimatológiai viszonyainak megállapítása képezi, a szer
vezendő ügyelő hálózat — mint ilyen — a nevezett intézet hatás
köre alá rendeltetett, mely okból az állomások vezetői minden,
az észlelő állomást érintő ügyben (a műszerek felállítása és keze
lése, az észleletek végrehajtása, netalán megrongált műszerek
gyors kicserélése, nyomtatványok átküldése) a meteorologiai m.
kir. központi intézet igazgatóságához fognak fordulni és az ettől
nyert útbaigazítások szerint eljárni.

C sapadék-m érés.

1. §. A csapadékmérő állomások czélja azon vizréteg magas
ságát (vastagságát) meghatározni, mely csapadék alakjában (akár
mint eső, hó, jégeső, dara) a földre kerül. Ezen magasság egész
és tizedrész milliméterekben az e czélra szolgáló műszer (eső
mérő) segélyével határoztatik meg.
2. §. A z esőmérő leírása. Az esőmérőt három alkatrész ké
pezi : a ) a felfogó, b) a gyűjtő palaczk, c) a mérőhenger.
a) A felfogó a lehulló csapadék felfogására szolgál; ez egy
tölcséralaku bádogedény, melynek felső szélét egy kűpalaku gyűrű
képezi (1 . ábra).
b) A gyűjtő palaczk a felfogóba hullott csapadék összegyűj
tésére szolgál; ez szintén bádogból készült hengeralaku edény,
mely egy szuronyzár segélyével a tölcsér alá illeszthető (2 . ábra).
A palaczk térfogata olyan, hogy 55 —60 mm. magasságú csapa
dékból eredő vizet befogadhat. Közönséges viszonyok között ez
elegendő is lesz; felhőszakadás vagy rendkívüli erős zivatar alkal
mával azonban rövid nehány óra alatt ennél jóval nagyobb csa
padék is jöhet létre. Ilyenkor tehát, nehogy a palaczk egészen
megteljék és a még bekövetkezhető esőnek egy része veszendőbe
menjen, az esőzésben beálló legelső szünetet arra kell felhasz-
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nálni, hogy a palaezk levétessék, a tartalék-esőmérő palaczkjával viz több részre osztva mérendő meg és az egyes leolvasások öszhelyettesittessék és az elsőnek tartama azonnal leméressék. Tar szege képezendő. Ha pl. a palaezk tartalmát öt részre osztva
talék-esőmérő hiányában a mérés tartama alatt más alkalmas öntöttük a mérőhengerbe és egymásután 9.7, 10.5, 9.2, 9.6 és
6.3 leolvasásokat nyertünk, az összes csapadékmagasság lesz :
edény állítandó a felfogó tölcsér alá.
c) A mérőhenger a palaczkban összegyűlt csapadékvíz lemé9.7 + 10.5+ 9.2+ 9.6+ 6.3 = 45.3 mm.
résére szolgál; ez egy hengeralaku üvegedény, mely külső falán
beégetett foksorral (skálával) van ellátva (3. ábra). Ezen skála Ilyenkor kivált kezdő észlelőknek különösen meghagyatik, hogy
ngy van berendezve, hogy azon a csapadék magasságát közvetle a már lemért vizet ne öntsék ki azonnal, hanem ürítsék egy más
nül le lehet olvasni, egész és tizedrész milliméterekben kifejezve. edénybe, hogy kétség vagy tévedés esetében a mérést ellenőrzésül
A számozott vonalok ugyanis egész millimétereket jelentenek; * ismételni lehessen.
6 . §. A mérés ideje. A csapadékmennyiség megmérése min
két ilyen számozott vonal közötti tér ismét tiz egyenlő részre
van osztva; a közbeeső, rövidebb vonalok tehát a milliméter dig reggel 7 órakor (legkésőbb 8 órakor) teljesítendő és a leolva
sott csapadékmennyiség a mérést megelőző napra jegyzendő, fel.
tizedrészeit mutatják.
3. §. A felállítás helye. Az esőmérő egészen szabad helyen így pl. ha május 15-ikén reggel az esőmérőben 24.2 mm. csa
állítandó fel, hogy a csapadék minden oldalról akadálytalanul padékot találtunk, ezen mennyiség a május 14-iki napra írandó be.
7. §. Havas csapadék megmérése. Havazás után az egész,
juthasson a felfogóba. A legközelebbi tárgyak (épületek, fák, falak
stb.) legalább is oly távolságban legyenek az esömérőtől, mely esőmérőt (felfogót és gyüjtőpalaczkot) a felfogóban összegyűlt hú
ezen tárgyak kétszeres magasságáéul egyenlő. Ha pl. egy 8 méter megolvadása végett meleg szobába viszszük, annak nyílását
magas ház vagy fa szomszédságát nem lehetne kikerülni, az eső könnyű fadeszkával vagy lemezpapirral betakarjuk* és addig
mérőt ettől legalább 16 méternyi távolságban kell elhelyezni. hagyjuk, mig a hó egészen elolvadt. A megolvadás után azonnal
Szükséges lesz tehát az esőmérő számára egy tág udvart, vagy az olvadási viz mérendő meg. Időközben a tartalék-esőmérő állitkonyhakertet választani, a hol egyúttal véletlen vagy szándékos tatik fel. Hasonló módon kell eljárni, ha a csapadék jégeső vagy
dara alakjában esik. Tartós havazásoknál az esőmérőt napjában
megkárosítások ellen is biztosítva legyen.
4. §. A felállítás módja. Az esőmérő felállításánál ügyelni több Ízben (mindenesetre este 8 —9 és reggel 7— 8 óra tájban)
kell arra, hogy a felfogó nyílása vízszintesen és egy méterrel álljon kell kicserélni, nehogy a támadható szélvihar a már összegyűjtött
a talaj fölött. A felállítás módját elég érthetően a 4. ábra tünteti havat a felfogóból kifújhassa. A csapadékmérőt mindennap reg
föl. Két négyszögü, két méter hosszú és 15—20 cm. méretű fa gel meg kell nézni, hogy éjjel nem volt-e kis csapadék.
oszlop (a, b) kellő távolságban egymástól 1 méternyire a földbe
8 . §. A hóréteg vastagsága. Minden szombaton és minden
leásandó; az oszlopok felső végén alkalmas kis mélyedés lesz erősebb havazás után a hóréteg vastagsága is megmérendő
kivágandó, hogy az esőmérőt kiálló orraival ezekbe be lehessen egy közönséges métermértékkel és a mérés napjára bejegyzendő.
akasztani. A palaezk fenekétől 4 centiméternyi (1 Va hüvelyknyi) Elegendő ezen vastagságot csak egész centiméterekben kifejezni.
távolságban az oszlopokhoz két keresztlécz (иг, a rajzban csak az A mérés oly ponton ejtendő meg, a hol a hó közepes magasság
innenső látható) lesz csavarokkal megerősítve és az esőmérő a ban rakódott le ; mellőzendő tehát oly hely, a melyen a hó a szél
fenék és léczek közé tolt 4 cm. vastag fadeszkával (n) a szél ál által összehordatott, vagy melyről a szél által elsepertetett. Ha
tali rázkódtatás ellen biztosítandó. A leirt faszerkezetet az észlelő pl. a mérést január 24 ikén végeztük, ezen napon a havi kimu
egy helybeli ács által fogja elkészíttetni és a felmerült költségről tatás «Jegyzetek i) rovata alatt a mérés eredménye bejegyzendő,,
szóló bélyeges nyugtát a meteorologiai központi intézetnek kifi ily módon:
h. r. = 16 cm. vagy
zetés, illetőleg visszatérítés végett beterjeszteni.
h. r. = 38 cm.
5. §. A mérés. A palaczkban összegyűlt viz lemérése czéljáhól a mérőhengert egy vízszintes asztalon lehetőleg függélyesen
9. §. A megfigyelések feljegyzése. A reggeli 7— 8 órakor leol
felállítjuk, a palaczkot az esőmérőről leveszszük, tartalmát a hen
vasott csapadékmennyiségen kivid meg a csapadék alakja is fel
gerbe öntjük és ennek foksorán a viz állását leolvassuk. A tapa
jegyzendő a havi kimutatás 7. rovatában; erre a következő jelek
dás következtében a viz az üvegcső falán emelkedik; ez okból
használandók:
nem a fölemelkedett viz-szél, hanem a vizirányos felület olva
• = eső
■+ — hó
sandó le; a leolvasásnál a szem ezen felülettel egy magasságban
ж. = jégeső
/X = dara.
tartandó. Ha pl. a hengerbe öntött viz ab vonalig érne (3. ábra),
Igen kívánatos, hogy az észlelő még egyéb meteorologiai
akkor a leolvasás 5.3 mm. (5 egész és 3 tizedrész milliméter)
lenne; cd állás mellett a leolvasás = 0.7 mm . ; ha pedig a viz a jelenségekre is terjeszsze ki figyelmét és azokat a kimutatás 7.
mérőhengert ef vonalig tölti meg, a megfelelő csapadékmagas rovatában jegyezze fel a következő jelek által:
ság = 9.0 mm. Ezen leolvasás a III. fej. 1. §-ban említett havi
= - köd
+- = hófúvás
kimutatás 6 . rovatában bevezetendő. A mérőhenger foksora 12
■
—i = dér
К = égi háború (villám és mennydörgés)
mm.-ig terjed; ha ennél nagyobb csapadék esik, az összegyűlt
^ = harmat
•i = villogás
szivárvány
V = zúzmara
mi
= ólmos eső __uu = erős szél, vihar.
ger keresztmetszetétől függ: minél keskenyebb a henger, annál nagyobb
a vonalok közötti távolság, és megfordítva.

T

* Az elpárolgás kikerülése végett.
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A leolvasást lehetőleg gyorsan kell végezni, mivel az észlelő
A csapadékoknál, égi háborúknál még — a mennyire lehet
séges — azok ideje és tartama is kiteendő; viharnál pedig azon ; közelsége vagy világitó lámpa használata folytán a hőmérő állása
világtáj, melyből a szél fuj. A világtájak a következő betűkkel je- gyorsan megváltozik. Szabályul szolgál tehát előbb a tizedrész
fokokat és csak ezután az egész fokokat leolvasni.
lölendők:
4. §. A leolvasás ideje és bejegyzése. A hőmérő naponkint
N
= Észak
E = Kelet
háromszor olvasandó le : reggel 7, délután 2 és este 9 órakor.
S
= Dél
W = Nyűgöt, tehát
A leolvasási órák szorosan betartandók. A leolvasások a «Havi
NE = Északkelet SW. = Délnyugot stb.
Kimutatás» 2., illetőleg 3. és 4. rovatában tisztán, olvashatóan
bejegyzendők, a melegségi fokok — mint már említve volt — jel
И. FEJEZET.
nélkül, a hidegségi fokok — jellel ellátva.
A lé g liő m é r sé k le t m egh atározása.
A «Havi kimutatás» 5. rovata («Közép») üresen hagyandó.
Ha a higanyoszlop vége a skálának valamelyik egész fokot
1. §. ^4 hőmérő czélja és leírása. A hőmérő (Thermometer)
a levegő hőmérsékletének (hőfokának) meghatározására szolgál. jelentő vonalával esik össze, a tizedes hely mindig 0 által töl
A hőmérő leglényegesebb alkatrészét egy igen vékony kereszt tendő ki; igy teszem mindig 15.0, vagy—9.0 stb. írandó, és
metszetű üvegcső képezi, mely alsó végén gömbbel van ellátva. nem 15, vagy —9 stb.
Hasonlóképen, ha a hőmérő csak nehány tizedfokkal áll a
Ezen gömb, valamint a csőnek egy része higanyt tartalmaz; a |
fagypont
fölött vagy alatt, akkor az egészek helye mindig 0 által
higanyoszlop felső vége az uralkodó hőmérsékletet mutatja. A hő
mérőcső a foksorral együtt egy szélesebb, felső végén sárgaréz töltendő ki. Ha például a leolvasás hat tized a fagypont fölött
hüvely által elzárt üvegcsőbe van foglalva (5. ábra). Az állomá vagy kilencz tized a fagypont alatt lenne, akkor bejegyzendő: 0 .6 ,
sainkon használt hőmérők a levegő hőmérsékletét Celsius-féle illetőleg —0.9.
Tél idején zúzmara szokta ellepni a szabadban lévő tárgyafokok szerint szolgáltatják.
2. §. A felállítás helye és módja. A hőmérőt oly helyen kell j kát; ilyenkor a hőmérőt egy órával a leolvasás előtt nedves
felállítani, a hol mindig árnyékban marad és a napsugarak által spongyával kell a zúzmarától megtisztítani.
közvetlenül soha sem találtatik. E czélra tehát egy ház vagy fal
észak felé néző oldalát kell kiválasztani. Ügyelni kell arra is, hogy
III. FEJEZET.
napsütötte fal se legyen a hőmérő közelében, mert ilyenkor kel
Á lta lá n o s szabályok.
leténél magasabb hőmérsékletet nyerünk még akkor is, ha a hő
1. §. A havi kimutatás kitöltése és beküldése. Az észlelési
mérő a napsugarak által közvetlenül nem is találtatik.
A hőmérőt eső, hó ellen is lehetőleg meg kell védeni; e adatok az e czélra szolgáló és a meteorologiai m. kir. központi
czélra szolgál a bádogernyő, mely belsejében a hőmérő felvételére intézet által az észlelőknek küldött «Havi Kimutatás» czimü űr
;
alkalmas szerkezetet tartalmaz: alul egy gyűrűt, melybe a hő lapokba jegyeztetnek.
A havi kimutatások lehetőleg tisztán tartandók; az adatok
mérő bevezetendő és felül egy rugós szoritót, melybe a hőmérő
felső vége illesztendő. Hogy a hőmérő a szél általi rázkódtatások az észlelés után azonnal tintával, olvashatóan beirandók; az
ellen lehetőleg biztosíttassák, a gyűrű és hőmérő közötti űr kis állomás neve, év, hónap mindig kitöltendő.
A központi intézethez az eredeti lajstrom küldendő be, mely
parafa-darabkákkal töltendő ki.
ben
a
naponkinti feljegyzések történtek; az észlelő szabadságá
A felállítás módja a 6 . ábrában van feltüntetve. Az a vas
tartó két vége szilárdan a falba lesz erősítve és erre az ernyő b ban áll azonban egy másolatot magának megtartani.
A havi lajstrom azonnal minden hónap utolsó napjának ki
ráakasztandó c és d hüvely segélyével. A hőmérő már a beakaszelőtt erősítendő meg az ernyőben, a fent említett módon. A ma töltése után (tehát mindjárt a következő hónap 1 -én, legkésőbb
gasság úgy választandó, hogy a hőmérő gömbje 1 . 2 méterrel áll azonban 5-ikén) leragasztandó és elküldendő. Hogy ez minden
körülmények közt lehetséges legyen, egyenesen kimondatik, hogy
jon a talaj fölött.
3. §. A hőmérő leolvasása. A hőmérő foksora (skálája) köz a havi lajstrom semmiféle számítási eredményt (a hőmérséknél
vetlenül Ve fokokra van felosztva; két ilyen osztásvonal közötti napi vagy havi közepet, a csapadéknál havi összeget vagy napok
tér azonban becslés utján még könnyen felezhető s igy a fokok számát) ne tartalmazzon, csakis az eredeti megfigyelési adatok
küldendők be.
tizedrészei még biztosan leolvashatók.
2. §. Az észlelő kötelessége a megfigyeléseket lelkiismerete
A 0 pont (fagypont) fölötti fokok (melyek melegségi fokok
nak neveztetnek) a fagyponttól felfelé számíttatnak és minden sen végezni, a rendelkezésére bocsátott műszerekre lehetőleg fel
jel nélkül jegyeztetnek fel; a 0 alatti fokok (hidegségi fokok) a ügyelni, azok jó karban maradásáról telhetőleg gondoskodni.
3. §. Műszerek elromlása. Az észlelő a megfigyelések folyto
fagyponttól lefelé számíttatnak és minus jellel (—) ellátva jegyez
nosságát lehetőleg biztosítani tartozik. E végből a műszereken
tetnek föl.
A 7. ábrában fel van tüntetve a hőmérőcső és a hozzátar vagy azok felállításán netalán szükségesnek mutatkozó kisebb
tozó foksor. Ha például a higanyoszlop vége a ponton áll, akkor javításokat helybeli iparos által eszközölteti és a költségről szóló
a leolvasás lesz 6.7 (hat egész és hét tized fok a fagypont fölött); bélyeges nyugtát a központi intézetnek kifizetés végett bemutatja.
b állás mellett a leolvasás lesz —3.1 (három egész és egy tized Valamely műszeren megesett jelentékenyebb megrongálás a köz
fok a fagypont alatt); c állás mellett a leolvasás lesz —0.4 (zérus ponti intézetnek azonnal bejelentendő, mely a használhatlanná
vált műszer pótlása iránt fog intézkedni.
egész és négy tized fok a fagypont alatt).
5
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Ilynemű jelentésekre, valamint egyéb levelezésekre a d íj
mentes levélboritékok használandók.

Ha a műszerek elromlása árvizjelzö állomáson (lásd IV.
fejezet) történik, úgy a vonatkozó jelentés sürgönyileg teendő
és erre egy a meteorologiai intézethez czimzett árvizjelzö sürgöny
űrlap használandó.
Ha a nyomtatványok fogytán vannak, uj küldemény ké
rendő a központi intézettől.
4. §. Ha az észlelő teendői vagy kötelességei iránt tisztában
nem lenne, a központi intézethez kérdést intézni és az ettől
nyert útbaigazítás szerint eljárni tartozik.
5. §. Az észlelési adatok teljes megbízhatósága czéljából az
állomások vezetőit egész nyomatékosan arra figyelmeztetjük,
hogy ha valamikor kivételesen az észlelés végzésében bármi ok
ból akadályozva lennének, akkor a havi kimutatás illető helyét
üresen hagyják, vagy ? által töltsék k i; semmi szin alatt nincs
megengedve, hogy ilyenkor hozzávetőleges számokat jegyezzenek
be; ily hamisított adatok csak kárt tehetnek és a pontos meg
figyelésekbe vetett bizalmat is megingatják.
6 . §. Ha az állomás vezetője előreláthatólag hosszabb ideig
(árvizjelzö állomáson 8 napig, csapadékmérő állomáson egy
hónapig) teendőiben akadályozva lenne, akkor azokat ez idő
tartamára lehetőleg megbízható helyettesre ruházza á t; de ha ez
a viszonyoknál fogva lehetséges nem lenne, erről a meteorologiai
központi intézetnek jelentést tesz.
7. §. Az észlelő kötelessége, ha az állomás kezelése tőle
bármi okból elvonatnék és másra Hibáztatnék, az uj észlelőt a
kezelésbe lehetőleg beoktatni és útmutatással ellátni.
IV. FEJEZET.
Á rvizjelzö á llo m á so k k ö telesség ei.

Azon csapadékmérő állomások, melyek jelen «Utasítás»
czimlapján, valamint a vonatkozó értesítésben mint árvizjelzö
állomások meg lesznek jelölve, azok az előző fejezetekben körül
irt teendőkön kívül még a következő §§-ban foglaltakat végezni,
illetve azokat betartani kötelesek.
1. §. A z árvizjelzö állomások czélja a folyók vízgyűjtőterü
letén leesett csapadékoknak, vagy az ott beállt hóolvadásoknak
sürgönyi jelzése által módot szolgáltatni arra, hogy az illető
folyók alsóbb szakaszain bekövetkezendő árvizek valószínűsége,
magassága megítélhető és ennek alapján a védelmi intézkedések
foganatosíthatók legyenek.
Tekintve tehát ezen állomások adatainak fontosságát, vala
mint azok pontatlan közléséből eredhető súlyos következménye
ket, ezen állomások kezelői különösen figyelni tartoznak, hogy
a közlött adatok megbízhatók legyenek, a sürgönyök kellő idő
ben elküldessenek és egyáltalán a következő §§ ban körülirt
kötelességeik teljesítésénél a legpontosabban járjanak el.
2. §. A csapadékmennyiség sürgönyzése. Az árvizjelzö állo
más kezelője sürgönyi jelentést köteles küldeni a következő ese
tekben :
1 . ha a múlt napon (akár eső, akár hó vagy havaseső alak
jában) leesett csapadék 2 0 millimétert vagy ennél többet tesz;
2 . ha az utolsó egymásután következő 3 nap alatt (akár

eső, akár hó vagy havaseső alakjában) leesett csapadék összege
30 millimétert vagy ennél többet tesz.
Mindkét esetben a sürgönyzés a reá következő napokon
addig folytatandó, míg a csapadék el nem áll, vagy naponta
5 milliméternél kevesebbet tesz.
A sürgönyök szövege kell, hogy tartalmazza: a 2. alatti
esetben a 3 nap keltét, a naponkinti csapadékok alakját és ma
gasságát egyenkiut felsorolva; egyéb esetekben az illető egy nap
keltét, a csapadékalakját és mennyiségét.
A csapadékmennyiség csak egész milliméterekben feje
zendő k i; ha a sürgöny feladásakor a csapadék még tartana, e
körülmény röviden jelzendő.
Példa az 1 . esetre. Ha október 1 1 -én a reggeli csapadékmérés alkalmával az előző nap csapadékmennyisége gyanánt
34.8 mm. találtatnék és az eső 11-én reggel még tartana, a sür
göny szövege lesz:
1 0 eső 3 4 milliméter még esik.
Ha október 12 én és a reá következő napokon az eső naponként
5 milliméternél nagyobb mennyiségben mutatkoznék, minden
nap egy az előbbivel hasonló szövegű sürgöny küldendő.
Példa a 2 . esetre. Ha november 10-én a reggeli csapadék
mérés alkalmával az előző nap csapadékmennyisége gyanánt
csak 8 mm. találtatnék ugyan, de a havi kimutatásból kitűnnék,
hogy ezen 8 mm. az előző 2 nap csapadékával együtt 32 milli
métert tesz és 1 0 -ikén reggel még esik, a sürgöny szövege lesz:
7 eső 9 milliméter
8 eső l ő milliméter
9 eső 9 milliméter
még esik.

3. §. Hóolvadás vagy avval együttesen jelentkező csapadék
sürgöznyése. Az árvizjelzö állomás sürgönyi jelentést köteles kül
deni, ha a tavaszi hóolvadás beáll; az első sürgöny a hóolvadást
követő napon küldendő és benne a hóolvadás mérve és a talajt
még boritó hó vastagsága (az I. fej. 8 . szerint centiméterben
megmérve) közlendő.
A hóolvadás mérve a következő fokozat szerint jellegzendő:
a) csekély hóolvadás,
b) általános lassú olvadás,
c) általános nagymérvű olvadás.
Az a) és h) esetben minden harmadnap, c) esetben min
dennap sürgöny küldendő addig, mig a hó teljesen el nem
olvadt.
Ha a hóolvadás esővel kapcsolatosan lép fel, a leesett csapa
dék mennyisége is sürgönyzendő.
Példa. Ha márczius 5-én általános nagymérvű hóolvadás
észleltetnék és ugyanakkor meleg (olvasztó) eső esnék, mely
6 -án reggel megmérve 8 millimétert szolgáltatna; a hóréteg meg
mérése pedig 6 -án 30 centimétert mutatna, akkor a 6 -án reggel
feladandó sürgöny szövege lesz:
Általános nagymérvű hóolvadás,
5 eső 8 milliméter,
ma hóréteg 30.

4. §. Sürgönyzés rendkívüli esetekben. Az észlelő köteles
ezen kívül sürgönyjelentést küldeni mindannyiszor, valahányszor
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oly nagyobb hirtelen záporeső, felhőszakadás, rendkívüli hóolva
dás vagy egyáltalában oly feltűnő jelenség adná magát elő, mely
az észlelő belátása szerint az alsóbb vidékeken áradást idézhetne
elő. Bendkivüli esetekben az észlelő napközben is tehet siirgönyi
jelentést.
Az állomás kezelője köteles továbbá sürgönyi jelentést tenni
mindazon hivataloknak vagy hivatalos személyeknek, melyek ez
iránt sürgöny utján hozzá kérdést intéznek.
5. §. A sürgöny-űrlap kitöltése és elküldése. Az árvizjelző
állomás kezelője köteles az árvizjelző sürgönyöket a 2. és 3. §§-ban
említett szövegezés szem előtt tartása mellett lehetőleg röviden
és határozott modorban, olvashatólag úgy kiállítani, hogy azok
tartalma iránt kétség ne támadhasson; a sürgönyök, a IV. fej.
4. §-ban említett rendkívüli eseteket kivéve, reggel 8 órakor a
távirda-hivatalba küldendők. Azon árvizjelző állomások, a hol
távirda-hivatal nincsen, a sürgönyt a legelső postajárattal a leg
közelebbi távírda állomáshoz czimezve küldik el és e czélra a
.rendelkezésükre bocsátott hivatalos borítékot használják.
Minden árvizjelző állomás egy füzetet kap, mely a siirgönyürlapokat tartalmazza. Ezen űrlapok mindegyike két részből á ll;
a baloldali a füzetben marad, a jobboldali kiszakittatik és a
távirda-hivatalhoz küldetik.
A sürgönyök folytatólagos számozással látandók el, mely
számozás minden év elején újból 1-nél kezdendő. A sürgöny
mindkét oldalán «___ szám» alatt a folytatólagos szám, «___ ___
állomás» alatt pedig az észlelő állomás neve bejegyzendő.
A sürgöny baloldali részében az ott kijelölt helyen az elkül
dés kelte jegyzendő fel.
A «Közlekedési (jelenleg: Földművelésügyi) Ministerium víz

rajzi osztályának» czim alatti pontozott üres sorokban azon hivata
lok, esetleg személyek nevei, a «Budapest» kitétel alatt pedig azok
székhelyei írandók, melyek minden állomásnak külön küldendő
rendeletben foglaltatni fognak. A mig az állomás erre nézve ren
deletet nem kap, a sürgöny csak a vízrajzi osztályhoz czimzendő.
A czimek után következő sorokban a sürgöny szövege ezen
fejezet 2., 3., 4. §§-ai szerint szerkesztve olvashatólag írandó.
A sürgöny csak egy példányban állítandó ki és ezen egy pél
dányra egymásután írandó valamennyi majdan közlendő hivatal
és személy neve és székhelye.
Végül a sürgöny az észlelő által aláírandó. Jelen fejezetben
közlöttek magyarázatára ezen Utasítás 2. sz. mellékletében egy
Huszt állomásra vonatkozó teljesen kiállított sürgönyminta van
csatolva.
V. FEJEZET.
Ö njelző csa p a d ék m érő v el e llá to tt állom ások .

Azon észlelő állomások, melyek önjelző csapadékmérő
műszerekkel is el lesznek látva, az előbbi fejezetekben foglaltak
betartásán kívül kötelesek még, az önjelző csapadékmérő mű
szer kezelésére vonatkozó azon utasításoknak pontosan eleget
tenni, melyeket erre nézve a meteorologiai intézettől nyernek.

A Nagyméltóságu Közmunka- és Közlekedésügyi magy. kir. Minis
ter Úr meghagyásából.

A meteorologiai m. kir. központi intézet
igazgatósága.
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K iv o n a t a z u t a s ít á s b ó l:
1. §. Az árvizjelző-állomások czélja, a folyók vízgyűjtő
területén leesett csapadékoknak vagy az ott beállt lióolvadásoknak sürgönyi jelzése által módot szolgáltatni arra,
hogy az illető folyók alsóbb szakaszain bekövetkezendő
árvizek valószínűsége, magassága megítélhető és ennek alap
ján a védelmi intézkedések foganatosíthatók legyenek.
Tekintve tehát ezen állomások adatainak fontosságát,
valamint azok pontatlan közléséből eredhető súlyos követ
kezményeket, ezen állomások kezelői különösen figyelni
tartoznak, hogy a közlött adatok megbízhatók legyenek, a
sürgönyök kellő időben elküldessenek és egyátalán a követ
kező §§-ban körülirt kötelességeik teljesítésénél a legponto
sabban jáijanak el.
5. §. A sürgöny-ürlap kitöltése és elküldése. Az árvízjelző-állomás kezelője köteles az árvizjelző sürgönyöket a
2. és 3. §-ban említett szövegezés szem előtt tartása mellett
lehetőleg röviden és határozott modorban, olvashatólag úgy
kiállítani, hogy azok tartalma iránt kétség ne támadhasson;
a sürgönyök a IV. fej. 4. §-ában említett rendkívüli eseteket
kivéve, reggel 8 órakor a távirda-liivatalba küldendők.
Az árvizjelző-állomások, hol távirda-hivatal nincsen, a
sürgönyt a legelső postajárattal a legközelebbi távirda-állomáshoz czimezve küldik el és e czélra a rendelkezésükre
bocsátott hivatalos borítékot használják.
Minden árvizjelző-állomás egy füzetet kap, mely a
sürgöny-ürlapokat tartalmazza. Ezen űrlapok mindegyike
két részből á ll; a baloldali a füzetben marad, a jobboldali
kiszakittatik és a távirda-liivatallioz küldetik.
A sürgönyök folytatólagos számozással látandók el, mely
számozás minden év elején újból 1-nél kezdendő. A sürgöny
mindkét oldalán « ............... szám» alatt a folytatólagos
szám, ( i ............... állomás» alatt pedig az észlelő állomás
neve bejegyzendő.
A sürgöny baloldali részében az ott kijelölt helyen az
elküldés kelte jegyzendő fel.
A «Közlekedési Ministerium vízrajzi osztályának» czim
alatti pontozott üres sorokban azon hivatalok, esetleg
személyek nevei, a «Budapest» kitétel alatt pedig azok
székhelyei írandók, melyek minden állomásnak külön kül
dendő rendeletben foglaltatni fognak. A mig az állomás
erre nézve rendeletet nem kap, a sürgöny csak a vízrajzi
osztályhoz czimzendő.
A czimek után következő sorokban a sürgöny szövege
ezen fejezet 2., 3., 4. §§-ai szerint szerkesztve olvashatólag
Írandó.
A sürgöny csak egy páldányban állítandó ki és ezen
egy példányra egymásután Írandó valamennyi, majdan köz
lendő hivatal és személy neve és székhelye.
Végül a sürgöny az észlelő által aláírandó.
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N_ JV.
aláírás.

(A sürgöny szövegezésére nézve lásd az Utasítás IV. fej.
2., 3., 4. §§-ait.)
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A csapadék eloszlása Magyarországon 1888 -ik évben.
(Átnézeti térképpel.)

A meteorologiai észlelő állomások adatainak összegyűjtése

1888-ik évben» czimü átnézeti térkép közlését, a mely világos

és szükséghez mért felhasználása, a vízrajzi osztály feladataihoz

tájékozást nyújt a magyarországi csapadék mennyiségéről és

tartozván, e téren is az első lépést immár megtenni kívántuk.

eloszlásáról.

Mivel pedig kétségtelen, hogy a csapadékok tekintetében

E térkép közlését évről-évre folytatni szándékozunk és a

biztos tájékozással birni nemcsak hasznos, de okvetetlenül szük

mint fel lesznek dolgozva a csapadékok adatai, a talált eredmé

séges is, erre vonatkozó közleményeink megkezdéséül legalkal

nyeket is azonnal közölni fogjuk.

masabbnak találtuk a «Csapadék eloszlása Magyarországon

Az árvizekre vonatkozó statisztikai adatok beszerzése, gyűjtése és feldolgozása,
(13 drb. kimutatással.)

A volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister úr kák elhelyezése és méretei, az illető társulatok és a társulat árte
1888-ik évi junius hó 2-án 19,135. szám alatt kelt rendeletével rébe tartozó községek nevével együtt, még pedig, a mennyire
egy értekezletet hivott egybe a végből, hogy az árvizekre vonat lehetséges lesz, az összehasonlítás és következtetés érdekében
kozó statisztikai adatok miként történendő beszerzése s egybe nem csak a jelenben, hanem a múlt időkben bírt méretek is.
3". A nagyobb, illetőleg az állami kezelés alatt levő folyók
gyűjtése tárgyában tanácskozzék, és hogy ezen tanácskozás alap
ján a vízrajzi osztály állítsa egybe az ide vágó adatok kimutatásait. ártéri viszonyai; nevezetesen:
Az ezen értekezletről felvett jegyzőkönyvben foglalt javaslat
a) az 1830., 1855., vajamint a társulatok ártérfejlesztése
alapjául szolgált későbbi árvizek által borított ártér ;
a következő:
b) az úgynevezett hullámtér, — azaz a töltések, vagy a töl
«Miután az árvizek magasságát, tartamát, sat. befolyásoló
körülmények, részint a természettől függő viszonyok folytonos tések és az ezekkel szemben levő magaslatok egymástóli távol
átalakulása, részint az emberi erő által létesített munkák folytán, sága, még pedig például a Tiszán: a Tisza-Ujlaktól Tokajig,
időről időre lényeges változásoknak vannak alávetve: szükséges Tokajtól Szolnokig, Szolnoktól Szegedig, s Szegedtől Titelig ter
az árvizeket előidéző okok kipubatolása és megismerése, továbbá jedő szakaszon előforduló legnagyobb, közép és legkisebb távol
az árvizek nagyságának csökkentése, és az azokból származó ságok ;
c) az árviz levonulása után is viz alatt maradt területek;:
veszélyek lehető elhárítása érdekében beszerezni, gyűjteni és fel
dolgozni mindazokat az adatokat, melyek az árvizek lefolyási még pedig megkülönböztetve a szerint, a mint az illető terület
a) az árvíznek le nem folyt része, vagy
viszonyait jellemzik.
ß) belvíz (eső, hó), vagy végül
Ezen adatok részint a volt közmunka- és közlekedésügyi m.
7 ) fakadó és szivárgó viz alatt áll, illetőleg állott.
kir. minister által az ő ministeriumában létesített vízrajzi osz
A mennyiben pedig a ß) alatti belvíz, vagy a 7 ) alatti fakadó
tálytól, — továbbá a m. kir. államépitészeti és folyammérnöki
hivataloktól, végül a fenttisztelt minister felügyelete alatt állott és szivárgó viz, a nélkül is, hogy árviz lett volna, ellep egyes terü
ármentesitő és belvizszabályozó társulatoktól, — részint a m. kir. leteket, az ezekre vonatkozó adatok szintén közlendők.
4. Mely pontokon lépte át az árviz a védtöltéseket, hol sza
belügyminister által a törvényhatóságoktól, illetőleg a községektől
kította
át és mely szélességben ?
volnának beszerzendők, és a múltra nézve egyszersmindenkorra,
5. Ugyancsak az állami kezelés alatt álló folyókon :
a jövőre nézve pedig esetről esetre az országos m. kir. statisztikai
a) mikor, hol és mely vízállás mellett állott meg a jég ?
hivatalnak feldolgozás végett kiszolgáltatandók. Még pedig:
I.
A volt közmunka- és közlekedésügyi (jelenleg: földmivelés- b) mikor, hol és mely vízállás mellett kezdett a jég zajlani?
ügyi) m. kir. minister által az országos m. kir. statisztikai hiva mikor szűnt meg a zaj lás ?
c) hol és mikor torlódott meg a jég és mennyire duzzasz
talnak rendelkezésére volnának bocsátandók a következő adatok :
totta
fel a vizet ?
1. A nagyobb folyók nevezetesebb állomásain létező viznaér6 . A töltések védelme körül:
czéken észlelt magasabb vízállások; jelesen minden egyes ára
a) mennyi munkaerő volt alkalmazva? még pedig hány
dásra nézve, dátummal együtt, azon vízállás, midőn a folyó a
mederből kiáradva a partokat elöntötte; továbbá a legnagyobb szekér és gyalognapszám, az 1885. évi XXIII. t. ez. 147. §-a értel
vízállás és azon idő, midőn az ár ismét a folyó medrébe vissza mében, készpénzfizetésért? hány szekér és gyalognapszám, az
vonult, végül: nagyobb áradásoknál az áradás tartama alatt a 1885. évi XXIII. t. ez. 151. §-a értelmében az ingyenes köz
erőből?
naponkinti vizállások.
b) Úgyszintén: hány katona vett részt a védekezésben a es
2 . Úgy a fennálló törvények értelmében megalakult ármentesitö és belvizszabályozó társulatok, valamint a magánosok által és kir. közös hadsereg, vagy a m. kir. honvédségtől?
c) Hány katona volt kirendelve a cs. és kir. közös hadsereg,
létesített védőművek (töltések) méretei, nevezetesen azoknak
hossza, szakaszonként középértékben vett földszin és árvíz feletti vagy a m. kir. honvédség, vagy a m. kir. csendőrség részéről a
magassága, a koronaszélessége, lejtője viz és száraz felé, a pad rend fentartása érdekében?
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d) Mennyi és mely védelmi anyagok voltak készletben és ; vagy társulati, valamint az állami és társulati kezelés alatt nem
I álló, tehát valamennyi folyóra nézve a községektől volnának bemennyi használtatott fel?
kivánandók a következő adatok :
e) Mennyibe került egy társulatnál a védekezés ?
1. Hány emberélet esett áldozatul árvíz következtében; és
7. Mentés. Mennyi és mely mentési eszközök tartattak az 1
illető társulatok által készletben ? nevezetesen hány ladik, de pedig: hány férfi, nő, gyermek ?
2. Mennyi háziállat veszett el és pedig o. é. forint értékben,
reglye, tutaj, horgony, evező? sat.
II. A m. kir. belügyminister által részint a törvényhatósá- ! hány darab ló, szarvasmarha, juh, sertés, s egyéb állat?
3. Hány épület dőlt be, vagy sérült meg egészben, vagy rész
goktól, részint a községektől; az állam, vagy rendszeresen meg
alakult társulatok kezelése alatt nem álló folyókra nézve, követ ben ? és pedig o. é. forint értékben hány templom, iskola, egyéb
kező adatok volnának kivánandók; nevezetesen :
középület, gyár, lakóház, gazdasági épület, egyéb építmény (hid,
j áteresztő stb.)
1. Az árvíz érte község (puszta, telep stb.) neve?
Az elsodort, bedőlt vagy megsérült épületeknek értékén
2. Mi a község határát szegő vagy érintő folyó vagy patak
neve ?
kívül kiteendő azon körülmény is, hogy mily anyagból volt az
3. Mennyi a község határát képező terület ?
alap, és mily anyagból a földszin feletti falazat ?
4. Hány embert kellett házakból elszállítani? és pedig:
4. Mennyi ebből ártér? és pedig beltelek, szántóföld, rét,
hány férfit, nőt, gyermeket ?
legelő, erdő és egyéb területek szerint megkülönböztetve.
IV. A m. kir. belügyminister által alkalmas módon kipuha5. Biztosítva van-e a község ártere árvíz ellen ? s ha igen
legnagyobb, vagy csak az úgynevezett nyári árvizek ellen ?
j tolandó volna:
a) hogy miféle pénzsegélyben részesültek az árvízkárosultak;
6 . Melyek a töltéseknek méretei, azoknak hossza, koronaszélessége a legnagyobb viz és a talaj felszínétől számított magas még pedig hány forint adományoztatok vagyonosabb községek,
idegen jótevők, vagy az állam által, vagy ő Felségeik kegyel
sága, padkák elhelyezése ? stb.
7. Mikor és a legkisebb viz felszínétől számított mely magas méből ?
hj miféle élelmiszerek és ruházati czikkek szolgáltattak ki
ságban lépte át a partokat, mikor és mely magasságban volt a
vízállás a legnagyobb ? és mikor vonult vissza az árvíz medrébe ? az ínségeseknek a vagyonosabb helybeliek, idegenek, a község,
vagy az állam által ? még pedig: hány mázsa vagy darab kenyér,
8 . Mely vízállásnál hágta át a viz a töltéseket? mikor, hol,
mely vízállásnál és mely szélességben szakította azokat át ? mily hús, szalonna egyebek és ruhanemű?
V. Végül a létrehozandó mü érdekességét fokozná, ha az a
anyagból volt a töltés és különösen annak a szakadás körüli
vizáradásokról szóló történeti adatokkal gazdagittatnék.
része ?
A nagyméltóságú m. kir. belügyminister úr által tehát a
9. Mennyi a töltéseknek, illetőleg a töltéseknek és az ezekkel
törvényhatóságok utasitandók volnának, hogy a mennyiben a
szemben levő magaslatoknak egymástóli távolsága ?
10. Az árvíz levonulása után mennyi terület maradt még törvényhatóságok, vagy egyes községek levéltárában, ide vonat
viz alatt ? még pedig megkülönböztetve a szerint, a mint az illető kozó történelmi feljegyzések léteznek, azokat a mü szerkesztésé
terület az árvizek le nem folyt része, vagy belvíz, (eső, hó stb.) vel megbízandó közegnek ideiglenes használatára bocsássák.»
vagy fakadó (szivárgó) viz alatt állott. A mennyiben pedig vagy
Az értekezlet véleménye szerint ezen intézkedések volnának,
a belvizek vagy a fakadó és szivárgó vizek a nélkül is, hogy árvíz az árvizekre vonatkozó statisztika létrejövetele érdekében, a meg
lett volna, ellepnek egyes területeket, az ezekre vonatkozó adatok nevezett két nagyméltóságu minister úr által, foganatositandók.
szintén közlendők.
Az értekezlet fenti javaslata úgy a volt közmunka- és közle11. Mikor és mely vízállás mellett állott meg a jég? Mikor, I kedésügyi m. kir. minister ő nagyméltósága, valamint a m. kir.
hol és mely vízállás mellett kezdett zajlani? Mikor szűnt meg a belügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott ő Felsége
zajlás egészen? Hol és mikor torlódott meg ajég? és mennyire személye körüli m. kir. minister úr ő nagyméltósága által elfo
duzzasztotta fel a vizet ?
gadtatván, ezen utóbb tisztelt minister úr magas kívánságára a
12. A töltések védelme körül:
gyűjtendő adatok közé az árvizekből származó megbetegedések
a) mennyi munkaerő volt alkalmazva; még pedig hány száma és egyéb egészségügyi körülmények is felvétettek.
szekér és gyalog-napszám készpénz fizetésért ? hány szekér és
Az előadottak alapján a vízrajzi osztály feladatává vált: úgy
gyalog-napszám az ingyenes közerőből és mennyi egyáltalában a kimutatások alakja és tartalma, valamint az adatok beszolgálingyen ?
; tatásával megbízandó közegek és hivatalokhoz intézendő utasí
b ) Hány katona vett részt a védekezésben vagy a cs. kir.
tások szövege iránt javaslatot tenni.
közös hadseregből, vagy a m. kir. honvédségből, vagy a m. kir.
Ugyanis a szóban forgó adatok természetük szerint részben
csendőrség részéről a rend fentartása érdekében?
a folyammérnöki (vagy az állami első rendű vizmérczéket kezelő
c) mennyi és mely védelmi anyagok voltak készletben és államépitészeti) hivataloktól, részint a törvényesen megalakult
mennyi használtatott fel ?
s a volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister úr ő nagy
d) mennyibe került összesen a védekezés ?
méltósága felügyelete alatt állott ármentesitő, vizszabályozó és
13. Mennyi és mily mentési eszközök tartattak a község belvizlevezető társulatok mellé rendelt ministeri megbízottak —
által készletben ? nevezetesen: hány ladik, dereglye, tutaj, hor és a hol ilyenek kirendelve nincsenek, az illető ministeri bizto
gony, evező stb.
sok, vagy végül a törvényhatóságok utján a közigazgatási járási
III. Szintén a m. kir. belügyminister által úgy az állam, tisztviselők által állitandók egybe és küldendők be.
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Ehhez képest 13 különféle kimutatást és 3 utasítást dol
gozott ki a vízrajzi osztály az országos m. kir. statisztikai hivatal
egyetértésével.
Az alább következő kimutatásokra nézve megjegyeztetik,
hogy ezen kimutatások közül
az 1 -ső számú azon államépitészeti hivataloknak küldettek
meg, melyek elsőrendű állami vizmérczéket is kezelnek;
az 1, 3a, 3b, 5. és 6 . számuak valamennyi folyammérnöki
hivatalnak;

i

a 2a, 2b, 2c, 4. és 7. számuak a ministeri megbízottaknak, a
hol pedig ilyenek nincsenek, az illető ministeri biztosoknak;
végül a 8 , 9. és 10. számuak a törvényhatóságoknak kül
dettek meg.
A mint ezen kimutatások kitöltve évenkint beérkeznek, az
azokban foglalt adatokat a vízrajzi osztály elbírálja, egybeállitja
és további feldolgozás végett az országos statisztikai hivatalnak
átadja.

1. minta.

K i m u t a t á s
a

hivatal kezelése alatt álló főbb mérczéken a lejebb felsorolt árvizek alkalmával
észlelt jelentékenyebb vízállásokról.
A folyó

A mércze állomás

mily víz
.
mily vizmely napon állás
mellett mely napon 1állásmellett mely napon

neve

szabadult fel a ki
hágta át a viz a partot? volt a viz legmagasabb ? ömlött víz alól a meder
melletti terület ?

mily víz
állásnál
Jegyzet:

Ha valamelyik víz
álláskor jégzajlás lett
volna, az külön felemlí
tendő.
Figyelmeztetés: Ezen 1. számú kimutatás rovatai azon évek sorrendje szerint, az elsőrendű állami vizmérczéken leolvasott adatokkal
lesznek kitöltendők, a mely években az illető folyón nagyobb áradások voltak. így a Dunánál 1838, 1876, 1881, 1883, 1888, — a Tiszánál
az 1830, 1855, 1876, 1879, 1881. és 1888-ik évi árvizekre vonatkozó adatok lesznek bejegyzendők.
Hogy mely évi árvizek adatai jegyeztessenek be a Rábánál, a Vágnál, a Siónál, a Drávánál, a Szávánál és Kulpánál, a Temesnél, a
Szamosnál, a Bodrognál, a Körösöknél, a Marosnál és a Bégánál az az illető folyó szakaszt (vagy csak mérczét) kezelő államépitészeti, vagy
folyammérnöki hivatal által, a rendelkezésére álló feljegyzésekből állapitandó meg.

2я.

m in ta .

K i m u t a t á s
a

társulat tulajdonát képező védtöltések méreteiről szakaszonként felsorolva.
A töltés szakasz

A folyó
neve

hossza

korona
szélessége

A padka
Az
oldal
A földszin feletti
árviz
rézsűk korona
magasságának
árviz feletti
alatti
lejtői szélessége magas
magassága maxi mini
sága
muma muma átlaga

A társulat kötelékébe
tartozó községek nevei

Figyelmeztetés: Ezen 2a. sz. kimutatás összes rovatai, a mennyiben az adatok rendelkezésre állanak, azon évek sorrendje szerint
lesznek évenkint egymástól külön sorokban elkülönítve kitöltendők, a mely években az illető folyón áradások voltak. így a Dunánál: az 1838,
1876, 1883, 1888, — a Tiszánál: az 1830, 1855, 1876, 1881. és 1888. évi árvizek alkalmával fennállott méretek lesznek bejegyzendők.
Hogy mely árvizek alkalmával fennállott méretek jegyeztessenek be a Drávánál, a Szávánál és Kulpánál, a Temesnél, a Szamosnál, a
Bodrognál, a Körösöknél, a Marosnál és a Bégánál, az a társulat rendelkezésére álló adatok alapján az illető ministeri megbízott által álla.
pitandó meg.
A Tiszánál és mellékfolyóinál végül azon méretek adandók meg, a melyekkel a védmuvek a
s z . ministeri rendelet szerint történendő helyreállítás irtán fognak bírni.
Ha egyik másik társulatnál a felsoroltaknál még több adat állana rendelkezésre, ezen adatok szintén közlendők. Különösen a mely
társulatok 1830 vagy 1855 után alakultak, igyekezzenek ez alakulás idejében volt állapotot is előtüntetni.
Évkönyv m. 1888.
6

ш

á r v íz i s t a t is z t ik a .

2h. minta.

K i m u t a t á s

a

társulat tulajdonát képező védtöltésekben levő műtárgyakra vonatkozó adatokról.
A folyó

A töltés szakasz
n e Ve

Ezen töltés szakaszban levő műtárgyaknak
(ugyanis a zsilipeknek, áteresztőknek, vas- és
czement-csöveknek) s azokra vonatkozó jelen
tékenyebb adatoknak (a küszöb magasságának
a nyílás méreteinek) felsorolása.

Mely külső
vízállásnál
zárandók a
zsilipek ?

Mely napokon
voltak a
zsilipek nyitva ?

Jegyzet

Figyelmeztetés: Ezen kimutatás rovatai — a mennyiben az adatok rendelkezésre állanak — azon évek sorrendje szerint lesznek ki
töltendők, a mely években az illető folyón nagy áradások voltak.
A 4-ik rovatban azon külső vízállás megjelölése kívántatik, a melynél tekintet nélkül arra, hogy valamely zsilip-kezelési szabályzat elő
írja-e vagy nem, a zsilip múlhatatlanul elzárandó, nehogy a belvízmentesnek feltételezett szárazon álló terület, a zsilipen át különben behatoló
külviz által kártékonyán elárasztassék.

К

2 c . m in ta .

a

Í

H l

П

t

ä

t

ä

S

_____ táreulat tulajdonát képező töltések építési, fentartási költségeiről és egyéb a
társulatra vonatkozó financzialis adatokról.
1
2

A folyó neve
A társulatnak az 18...
tőkéje

évben történt alakulásától fogva 1888-ig befektetett építési

3

1888-ban befektetett építési tőke

4

A kisajátított területek vételára

5

Az ármentesitett társulati terület

becsértéke
kataszteri tiszta
jövedelme
töltés

ф
CG

6

A még szükséges építési tőke

csatorna
zsilip

'Ф
Чф

állami kölcsönök
7

A társulat tartozásai

egyéb tartozások
összesen

8

A lelettári vagyon értéke
gát fentartási

У

Az 1888. évi összes

igazgatósági

Ф

ЧbфC
-<-=>

%

kölc-önre
10

Mennyi az 1888. évi kivetés

fentartásra

11

Mennyi ebből a hátralék ?

12

Mennyi az 1888. évi bevétel kivetésen kivül

13
14

Az 1889. évi költségelőirányzat összege
Az 1881. évi XII. t. ez. szerinti adóvisszatérítés cumulative vagy egyénenként
történik-e ?

15

Mily összegben ?

16

A kataszterba elfogadott befektetett tőke összege

17

A 6 évi fentartási járadék átlaga

18

Min alapul a társulat kivetési kulcsa? (érték, kataszteri jövedelem, holdszám stb.)

á r v íz i s t a t i s z t i k a .

V.i

3a . minta.

Kim utatás
a-------------------------------------magyar kir. folyammérnöki hivatal kezelése alatt álló folyamszakaszon létező
magán vagyis oly töltésekről, melyek törvényesen megalakult ármentesitő társulat tulajdonát nem képezik.
A fo ly ó n e v e :
A

t ö l t é s

t u la j d o n o s á n a k
h o ssza
n e v e

A padka

s z a k a s z
korona
s z é le s s é g e

á r v iz f e le t t i
m agassága

A z o ld a l
r é z sű k
le j t ő i

korona
s z é le s 
ség e

A t ö l t é s e k á lta l v é d e t t
á r v iz f e l e t t i
m agassága

k özségek n e v e i

F i g y e l m e z t e t é s : E z e n k im u t a t á s r o v a t a i m i n d e n f o ly ó r a n é z v e k ü lö n - k ü lö n — s a m e n n y i b e n a z a d a to k r e n d e lk e z é s r e á lla n a k — a z o n
é v e k so r r e n d je s z e r in t l e s z n e k é v e n k i n t e g y m á s t ó l k ü lö n s o r o k b a n e lk ü lö n it v e k it ö lt e n d ő k , a m e ly é v e k b e n a z i l l e t ő f o ly ó n n a g y á r a d á so k v o lt a k .
A z 5 . é s 8 . r o v a t b a n f o g la lt « á r v íz f e l e t t i m a g a s s á g » n e m a z o n n o r m á lis n a k v e t t n a g y v i z s z in a la p u l v é t e l é v e l a d a n d ó m e g , a m e ly r e a
t ö l t é s e k t e r v e z v é k , h a n e m a z o n é v i á r v íz r e v o n a t k o z t a t v a , m e ly r ő l é p e n s z ó v a n .

3b.

minta.

Kim utatás
a -----rnagy. kir. folyammérnöki hivatal kezelése alatt álló folyamszakaszon létező
magán (tehát törvényesen megalakult vizszabályozó, vagy ármentesitő társulat tulajdonát nem képező) töltésekben levő műtár
gyakra vonatkozó adatokról.
A fo ly ó n e v e :
A

t ö l t é s

s z a k a s z
t u la j d o n o s á n a k

n e V e

E z e n t ö l t é s s z a k a s z b a n le v ő m ű tá r g y a k n a k
( ú g y m in t a z s ilip e k n e k , n y í l t á t e r e s z tő k n e k ,
v a s- é s c ze m e n t-e sö v e k n e k ) s az azok ra v o n a t
k o z ó j e le n t é k e n y e b b a d a to k n a k (a k ü s z ö b m a 
g a s s á g á n a k , a n y i l a s m é r e t e in e k ) fe ls o r o lá s a

M e ly k ü lső
v íz á llá s n á l
záran d ók a
z s ilip e k

M e ly n a p o k o n
v o lt a k a z s ilip e k
n y it v a é s m e ly
n a p o k o n zárva

Jegyzet.

F i g y e l m e z t e t é s : E z e n k im u t a t á s r o v a ta i m in d e n fo ly ó r a n é z v e k ü lö n - k ü lö n — s a m e n n y ib e n a z a d a to k r e n d e lk e z é s r e á lla n a k

- azon

é v e k s o r r e n d je s z e r in t l e s z n e k k it ö lt e n d ő k , a m e ly é v e k b e n az i ll e t ő f o l y ó n n a g y á r a d á so k v o lta k .
A i . r o v a t b a n a z o n k ü ls ő v íz á llá s m e g je lö lé s e k ív á n ta t ik , a m e ly n é l t e k i n t e t n é lk ü l arra, h o g y v a la m e ly z s ili p - k e z e lé s i s z a b á ly z a t e lő ir ja - e
v a g y n e m , a z s i li p m ú lh a t a t la n u l e lz á r a n d ó , n e h o g y a b e lv íz m e n t e s n e k f e lt é t e l e z e t t s z á r a z o n á lló t e r ü le t , a z s i li p e n á t k ü lö n b e n b e h a t o ló
k ü lv iz á lt a l k á r t é k o n y á n e lá r a s z ta s s é k .

4. minta.

K im utatás
a

tulajdonát képező ártérre, a töltés-szakadásokra és az árviz után viz alatt maradt
területekre vonatkozó adatokról.

A f o ly ó
neve

M e ly p o n t o k o n
h á g t a á t a v iz
a tö lté s e k e t ?

H o l, m ik o r ,
H á n y k a ta sz 
Á r v iz l e f o ly á s a
m e ly v íz á llá s n á l
Á r v iz a lk a l
te ri h o ld ta r 
u tá n h á n y k a 
é s m e ly s z é l e s 
m ával hány
to z o tt a tá r su 
t a s z t . h o ld
ség b en tö r té n 
k a ta s z t. h o l d
la t k ö t e l é 
m a r a d t v iz
t e k t ö lt é s s z a k a 
v o lt e lö n t v e ?
kébe?
a la t t ?
d ások ?

Jegyzet.

1. A társ. kötelékébe tartozott, vagy tartozó holdak
számainak felsorolásánál felemlítendő az is, hogy az ada
tok műszaki ártérfejlesztés, önkéntes bevallás, vagy nádori
bírósági, eljárás utján állapittattak-e meg.
2. Árviz levonulása után is viz alatt maradt területek
megkülönböztetendők a szerint, a mint az illető terület:
a) az árvizek le nem folyt része, vagy
ß) belvíz (eső, hó) vagy végül
y) fakadó és szivárgó viz alatt állott-e?
Amennyiben pedig a ß) alatt belviz vagy a y ) alatti
fakadó és szivárgó viz a nélkül is, hogy árviz lett volna,
lep el egyes területeket, az azokra vonatkozó adatok szin
tén közlendők.
F i g y e l m e z t e t é s : E z e n k im u t a t á s r o v a ta i — a m e n n y ib e n a z a d a to k r e n d e lk e z é s r e á lla n a k

a z o n é v e k so r r e n d je s z e r in t le s z n e k é v e n k i n t

k ü lö n s o r o k b a n e lk ü lö n it v e k it ö lt e n d ő k , a m e ly é v e k b e n a z i l l e t ő f o ly ó n n a g y á r a d á s o k v o lt a k .
6

*
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5. minta.

K i m u t a t á s
a hullámtér különböző szélességéről, azaz a töltések vagy a velük szemben levő magaslatok egymástóli távolságairól.
A folyó

A szakasz

j

A töltések középértékben
vett távola a meder
bal

neve

jobb

A meder

Az egész
hullámtér

közép szélessége

szélétől

A hullámtérnek
rendeletileg meg
állapított szabadon
hagyandó normál
szélessége

Jegyzet

6 . m in ta .

K i m u t a t á s
a jégzajlásra, megállásra, elindulásra stb. vonatkozó adatokról.
Hol, mikor és mely víz
Mikor és mely vízállás Müyen, hol és mely
állásnál kezdődött a jég Hol, mikor és mily
mellett kezdett a jég vízállás mellett állt
kárt okozott a jég
torlódás és mennyivel
zajlani?
meg ajég legelőször? duzzasztotta fel a vizet ?
zajlás ?

A folyó neve

Egyéb megjegyzések

Figyelmeztetés: Ezen kimutatás rovatai — a mennyiben az adatok rendelkezésre állanak — azon évek sorrendje szerint lesznek évenkint külön sorokban elkülönítve kitöltendők, a mely években az illető folyón nagy áradások voltak.
7 . m in ta .

K i m u t a t á s
a -------------------------társulat töltésein teljesített védekezési munkákra és a mentés körül tett intéz
kedésekre vonatkozó adatokról.
Ezen kimutatás rovatai — a mennyiben az adatok rendelkezésre állanak — azon évek sorrendje szerint lesznek évenkint
külön sorokban elkülönítve kitöltendők, a mely években az illető folyón nagy áradások voltak; magától értetődvén, hogy az
1885. évi XXIII. t. ez. idézett §§-ai csak az ezen törvény életbe léptetése utáni áradások alkalmával kelt intézkedésre vonat
kozhatnak.
A folyó neve

2

napszám
szekér
napszám
A cs. és kir. közös hadsereg

3
4

A m. kir. honvédség
Mely és mennyi anyagok

147. §-a értelmében készpénz
fizetésért
151. §-a értelmében az
ingyenes közerőből
védekezés
mentés
védekezés
mentés

körüli munkák
ban

Hány

szekér

kötelékébe tar
volt alkalmazva
tozó hány
az 1885. évi
katona vett
XXHI. t. ez.
részt a

1

voltak készenlétben
használtattak fel

5

Mennyibe került az összes védekezés egy-egy árvíz alatt o. é. forintokban

6

Mely és mennyi mentési eszközök tartattak, illetőleg tartatnak készenlétben, neve
zetesen : ladik, tutaj, dereglye, horgony, evező stb.
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ÁKVIZI STATISZTIKA.

8. minta.

Kim utatás
az állam kezelése alatt nem álló s törvényesen meg alakult ármentesitö, vagy belvizlevezető társulatok által sem szabályzott
folyók árvizeire vonatkozó statisztikai adatokról.
Az alább felsorolt rovatok az illető községek s csak a mennyiben ezek egyes adatok birtokába nem volnának — közigazgatási
járási tisztviselők által töltendők ki.

1

A z á r v iz é r t e k ö z s é g n e v e

2

M i a k ö z s é g h a tá r á t s z e g ő , v a g y é r in t ő f o ly ó , v a g y p a ta k n e v e ?

3

M e n n y i a k ö z s é g h a t á r á t k é p e z ő t e r ü le t ?

b e l t e l e k _________________________________________________
s z á n t ó f ö l d . ____ ________________________________________
r é t __________________________________________________ ____

M e n n y ib ő l á ll a z á r té r é s p e d ig

l e g e l ő ___________________________________________________
e r d ő __ . . .
4

B i z t o s ít v a v a n - e k ö z s é g á r te r e á r v iz e lle n ? é s h a i g e n : a le g n a g y o b b , v a g y c sa k
5

a z ú g y n e v e z e t t n y á r i á r v iz e k e ll e n ?

M e ly e k a t ö lt é s e k m é r e t e i ?
azoknak h o s sz a :
k o r o n a s z é le s s é g e :
a le g n a g y o b b v iz t ő l é s a ta la j f e ls z ín é t ő l s z á m ít o tt m a g a s s á g a
p a d k á k e lh e l y e z é s e stb .

6

M ik o r ?
é s a le g k is e b b v iz f e ls z í n é t ő l s z á m í t o t t m e ly m a g a s s á g b a n l é p t e á t a z á r a p a r 
to k a t ?
M ik o r ?
é s m e ly m a g a s s á g b a n v o l t a v íz á llá s le g n a g y o b b ?
7

é s m ik o r v o n u l t v is s z a a z á r m e d r é b e ?

M e ly v íz á llá s n á l h á g t a á t a v iz t ö l t é s e k e t ?
M ik o r
T. .
H ol

s z a k í t o t t a á t a v íz a t ö lt é ^

M e ly v íz á llá s n á l é s m e ly s z é le s s é g b e n
M ily a n y a g b ó l v o l t a t ö l t é s ?
8

é s k ü lö n ö s e n a n n a k a s z a k a d á s k ö r ü li r é s z e ?

M e n n y i a t ö lt é s e k n e k
i ll e t ő le g a t ö lt é s e k n e k é s a z e z e k k e l s z e m b e n le v ő m a g a s la t o k n a k e g y m á s t ó li
9

t á v o ls á g a ?

A z á r v iz e lv o n u lá s a u t á n m e n n y i t e r ü le t m a r a d t m é g v iz a la t t ? m é g p e d ig m e g 
k ü lö n b ö z t e t v e a s z e r in t, a m in t a z i ll e t ő t e r ü l e t : a z á r v íz n e k l e n e m f o l y t r é s z e
v a g y b e lv íz ( e s ő , h ó s t b .) , v a g y fa k a d ó v iz a la t t á llo t t .
A m e n n y ib e n p e d ig v a g y a b e lv iz e k , v a g y a fa k a d ó é s s z iv á r g ó v iz e k , a n é lk ü l is ,
h o g y á r v iz l e t t v o ln a , e lle p n e k e g y e s t e r ü le t e k e t , a z e z e k r e v o n a t k o z ó a d a to k
10

___________________________________________

é s e g y é b t e r ü le t e k _____________________________________

s z i n t é n k ö z le n d ő k .
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M ik o r é s
1
.
,
.
\ m e ll e t t á l lo t t m e g a j é g ?
m e ly v íz á llá s J
M ik o r ? H o l é s

.q

m e ly v íz á llá s m e ll e t t J
M ik o r s z ű n t m e g a j é g z a j lá s e g é s z e n ?
H ol ? és ]
, , , ,,
, t o r ló d o t t m e g a j é g
j

M ik o r
11

É s m e n n y ir e d u z z a s z t o t t a f e l a v iz e t ?

A t ö lt é s e k n e k v é d e lm e k ö r ü l :
a ) m e n n y i m u n k a e r ő v o l t a lk a lm a z v a m é g p e d ig :
H á n y szek ér ? és
,
'
h á n y g y a lo g n a p s z á m

1 , ,
í k e s z p e n z n z e te s e r t ?
J

H á n y szek ér ? é s
,
h á n y g y a lo g n a p s z á m

J

i

,
az ig y e n e s k özerőb ől ?

É s m e n n y i e g y á lt a lá b a n i n g y e n ?
b)

H á n y k a t o n a v e t t r é s z t a v é d e k e z é s b e n ? a c s. é s k . k ö z ö s h a d s e r e g b ő l ?

a m a g y a r k ir . h o n v é d s é g b ő l ?
c ) A r e n d fe n ta r tá s á r a h á n y k a t o n a v o l t k ir e n d e lv e ?
a c s á s z . é s k ir . k ö z ö s h a d s e r e g b ő l ?
a m a g y . k ir . h o n v é d s é g b ő l ? v a g y
a m a g y . k ir . c s e n d ő r s é g r é s z é r ő l ?
c l) M e n n y i
e s m i ly e n

i v é d e lm i a n y a g o k v o lt a k k é s z e n lé t b e n ?
J

é s m e n n y i h a s z n á lt a t o t t f e l ?
12

e) M e n n y ib e k e r ü lt ö s s z e s e n a v é d e k e z é s ?

M e n n y i é s m e ly m e n t é s i e s z k ö z ö k ta r ta t t a k a k ö z s é g á lt a l k é s z e n lé t b e n ?
n e v e z e te se n :
H á n y la d ik ?

13

«

d e r e g ly e ?

«

tu ta j ?

«

horgony ?

«

e v e z ő ? stb .
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á r v í z i s t a t is z t ik a .

9. minta.

K i m u t a t á s
az árvizek által okozott balesetekre, valamint az azok alkalmával nyújtott segélyekre vonatkozó statisztikai adatokról, tekintet
nélkül arra, hogy az árvizet okozó folyó állami (esetleg társulati) kezelés alatt van-e vagy sem.
Az alább felsorolt rovatok az illető községek s ha ezek egyes adatok birtokában nem volnának, a közigazgatási járási tiszt
viselő által töltendők ki.
Az árviz-érte község neve
2

( Mi a község határát szegő, vagy érintő folyó, vagy patak neve ?
férfi
nő
gyermek

Hány emberélet esett áldozatul árvíz következtében ? és pedig:

drb ló
--------o. é. frt értékben
« szarvasmarha _____ « « «
«
« juh
« « «
«
* sértés
« л e
л
« egyébállat _____ « « «
«

Mennyi házi állat veszett el ? és pedig:

Hány épület dőlt be, vagy sérült meg, egészen, vagy részben ? és pedig;

templom
o.é. frt ért.
« « a
«
iskola
« «« «
.egyéb középület
« «« «
-gyár
.lakház
« « « «
.gazdasági épület
« « « «
.egyéb építmény (hid stb.)______« « « «

j Az elsodort, bedőlt, vagy megsérült épületelmek értékén kívül kiteendő azon
körülmény is, hogy mily anyagból volt az alap és mily anyagból a földszin
^ I feletti falazat
férfit
. nőt
gyermeket

Hány embert kellett a házakból elszállitani ? és pedig:
6

Miféle pénzsegélyben részesültek az árvíz károsultak? és pedig:

8

Adományoztatok;:
vagyonosabb községbeliek által_________ frt
idegen jóltevők
«
a község
« _______ ... «
az állam
«
Ő Felségeik kegyelméből
_________ «

Miféle élelmi és ruházati czikkek szolgáltattak ki az ínségeseknek ? és pedig:

Az adomány megnevezése

vagyonosabb
helybeliek

idegenek
á l t a l

kenyér (mázsa vagy darab)
hús, mázsa
szalonna, mázsa
egyéb élelmi czikkek, mázsa
ruhanemű, darab

a község

az állam

«
«
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10. minta.

Kim utatás
az árvizek következtében szükségesekké vált egészségügyi intézkedésekre vonatkozó adatokról, tekintet nélkül arra, hogy
az árvizet okozó folyó állami (esetleg társulati) kezelés alatt van-e vagy sem.
Az alább felsorolt adatok az illető községek, s ha ezek egyes adatok birtokában nem volnának, a közigazgatási járási tiszt
viselők által töltendők ki.

1

.

Hány ember lakott az árviz által megrongált épületekben ?

2

.

Mennyi idővel az árviz után

3.

Hány ember tért vissza

4.

Hány ivókút öntetett el ?

5.

Mennyi idővel az árviz után

6

.

7.
8

.

a megrongált
épületekbe

tisztittatott
ki

Hány kút
Az árviz alatt mennyi tiszta ivóviz szállittatott a hely színére ? és
Honnan ?

У
házban

9.
Az árvizet követő fél év alatt hány
10

ember

.

betegedett
meg

hány ház
Történtek-e az árviz következtében áttelepítések ? Még pedig :
11

hány ember
hová

.

T

A Tiszán és mellékfolyóin
véghezvitt sebesség-méréseknél követett eljárás részletes ismertetése.
(14 tábla rajzmelléklettel.)

BEV EZETÉS.

A volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerium
kebelében 1886-ban életbe léptetett vízrajzi osztály szervezeti
alapszabályainak 6 -ik pontja értelmében az osztály feladatává
tétetett: «A folyóknak olyan szakaszain, melyeken a vízlefolyást
viszonyok az általános vízjárásra jellemzőknek tekinthetők, a
lefolyó vízmennyiségnek különböző vízállásoknál rendszeres, és
különböző vízlefolyást viszonyok közt eszközlendö, lehető gyakori
meghatározása s ezekből minden vízállásnak megfelelő vizmenynyiség megállapítása.»
Alig lesz szükséges bővebben fejtegetni, hogy ezen szavak
ban foglalt feladatban mily fontos és nagy horderejű kérdések
rejlenek; hogy csak egynéhányat említsünk: ott van első sorban
az árvíz előrejelzésének nagyfontosságu kérdése. Ép oly könnyű,
mint alapos dolog lesz ugyanis a vizsebességmérések eredményei
nek alapján, pl. az alföldnek egy bizonyos helyére, napokkal, sőt
talán egy két héttel is, előre megmondani a várható vizszin
magasságát, ha meg lesz állapítva, hogy egy felvidéki mérczén
észlelt bizonyos vízállás mellett ott mennyi viz halad el — és
ezen víztömeg az alsó vidék mérezéjén milyen magasságot foglal
el? — Nem kevésbbé fontos vívmány lesz az időközönkint
ismétlendő vizsebességmérések alapján kézzelfoghatólag kiderí
teni azt, hogy az árvizszinnek egyes helyeken tapasztalt emelke
dése a szabályozás következménye-e, vagy a megváltozott
éghajlati viszonyoknak tulajdonitandó-e ? — Szintúgy nem lesz
legutolsó és megvetendő dolog adatokkal kimutatni, hogy miután
a töltések által az ősi árterületről kiszorított víztömeg csak kis
hányadrészét teszi az anyafolyóban összepontositott víztömegnek,
korántsem okozhat némely helyen egy kis hullámtér szűkítés —
még árvédelmi szempontból sem — oly nagy bajt, mint a mily
hasznos az sok helyen, mederfejlesztés szempontjából, sat. Szám
talan más előnyét és hasznos oldalát lehetne még a rendszeresen
keresztülvitt vizsebesség méréseknek felhozni; de csak ezekre is
reámutatva, elég bizonyossággal láthatjuk már, hogy ezen fel
adat megoldásával és egyéb vízrajzi felvételeinkkel és tanulmá
nyainkkal, folyóink életviszonyai mily határozottan fognak kibon
takozni eddigi ismeretlenségük homályából; mily gazdag forrása
fog megnyílni azon adatoknak, melyek a folyóvizek okszerű sza
bályozásának alapköveit képezik; és mily biztos útmutatót
fogunk nyerni a még be nem fejezett szabályozási műveletek
tovább folytatásához és befejezéséhez.
Valóban önként fölmerül az a kérdés, hogy Magyarországban,
a vizek szabályozási ügyeit intéző elődeink, nem voltak-e áthatva
a víztömegek ismeretének ezen rendkívüli fontosságától? —
Sohasem mérték-e meg a lefolyó vizek mennyiségét? — Azokat
a nagy kiterjedésű és sok költséggel létesített szabályozási műveÉvkönyv. III. 1888.

j két, melyekkel 3 millió katasztrális hold földet nyitottak meg a

kultúrának, minden számítás nélkül свак úgy érzék szerint haj
tották végre? nem gondolván meg azt, hogy a vizektől elhódított
földterületek, a szükséges beruházások folytán, idővel oly nagy
értéküekké fognak válni, hogy egy esetleges elhibázott szabályo
zás borzasztó módon boszulhatja meg ezen könnyelműsé
get? — Nem.
Igazságtalanság volna eltagadni, hogy a régiek is megmérték
a vizek tömegét. A szabályozási és ármentesitési munkálatok
megkezdése előtt készült tervek mellett — mindenütt ott vannak
a legnagyobb vizek tömegeinek megmérését tartalmazó művele
tek, még pedig az illető folyamnak mindazon szakaszairól, melye
ket még most is legfontosabbaknak és a vizlefolyási viszonyok
tanulmányozásához még most is legjellemzőbbeknek ismerünk.
Megrovás tehát nem illetheti elődeinket; a legszükségesebb
kérdést: mennyi viz folyik el másodperczenkint az addig ismert
legnagyobb vízállásnál, úgy a főfolyók, mint a jelentékenyebb
mellékfolyók, minden nevezetesebb szakaszára, az akkori viszo
nyok szerint s a rendelkezésre állott eszközökkel, nemcsak hogy
megoldották, de az általuk talált eredmények még ma is meg
becsülhetetlen adatokat tartalmaznak. Hogy kutatásaikban
miért nem mentek tovább és a kérdést miért nem merítették ki
úgy, a hogy azt jelenleg mi teszszük, arra legjobban megfelel az
I akkori korszak irányzata, valamint azon lázas törekvés, melyS lyel a kilátásban állott gazdasági javakat minél hamarabb óhaj
tották elnyerni.
De később midőn a vizek lefolyási viszonyait a külföldön is
nagyobb figyelemmel kezdték kisérni, történtek nálunk is nagyobb
mérvű viztömegmérések úgy az államkormány részéről, mint
egyes — ezen dolgok iránt tudományos szempontból kiválóan
; érdeklődő — magánosok részéről. — Lehetetlen e helyen hálá
val meg nem emlékezni néhai Horváth Ignácz, érdemdús müI egyetemi tanárról, mint azon tudós férfiúról, ki senki által nem
kötelezve, egyedül csak a tudomány ösztönzéséből és ennek szol
gálatában sem időt, sem faradságot, sem pedig tetemes anyagi
áldozatot nem kiméivé a budapesti Duna szakaszon az 1876-ik
évi rendkívüli nagy árvíz alkalmával oly nagy terjedelmű és
! részletes vizsebességméréseket végzett, melyek úgy gyakorlati,
mint tudományos értékük tekintetében nemcsak hogy Magyarországon páratlanul állottak, de Európában is az efféle mérések
között előkelő helyet foglalnak el. Sajnos, hogy a halál ezt
a fiatal tudóst fáradhatlan és sikerdus tevékenysége köréből
olyan hirtelenül kiragadta, még mielőtt ezen nagybecsű mun
kájának számítási részét is saját terve szerint végleg befejez
hette volna. —
Valahányszor nagyobb magasságú vizek jelentkeztek egyik
! vagy másik folyón, mindannyiszor ott voltak az arra hivatott
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mérnökök — kik a lehető legnagyobb buzgalommal működtek
és — ideiglenes jellegű felszerelésükön nem ritkán életveszélylyel
is daczolva, tényleg megmérték a lefolyó viz tömegét. — Szervesen
összefüggő s az illető folyam minden egyes afíluensére és minden
féle vízállásra kiterjedő mérések azonban az utóbb említett kor
szakban sem történtek. Ezen nagy feladat megoldása a vízrajzi
osztálynak tartatott fenn — és ez, áthatva a reá bízott kérdés
nagyfontosságától, megalakulása után azonnal hozzá is látott a
munkálatoknak rendszeres és szakadatlan keresztülviteléhez.
A vízrajzi osztály, midőn ezen nagyszabású munkálatok
küszöbén állott, már rendelkezett a vizsebességmérésekhez szük
séges egynémely műszer felett. Beá maradt t. i. az előbbi korból
néhány régibb és újabb szerkezetű Woltmann szárny, 2 drb
másodperczes óra, 1 villamjelzésü kronométer, 1 villamos irókészülék, 3 drb villamos jelfogó, 1 távmérő s több apróbb mérési
eszköz.
Yizi járómüvekről, egyéb hajózási eszközökről és szerszá
mokról azonban szó sem volt, mert az előbbi korban teljesített
mérések, a mint fentebb említve volt — mind csak ideiglenes
felszerelésekből, és egy-két egészen más ezélra készült, vagy
épen kölcsön vett ladikról történtek.
A tervbe vett munkálatok nagy terjedelmére és hosszú idő
tartamára való tekintettel, gondoskodni kellett tehát mindenek
előtt oly vizi járóművekről, melyek a tulajdonképeni mérések
keresztülviteléhez szükségesek, valamint egy nagyobb méretű
fedett hajóról, mely egyrészt szertárul, másrészt pedig a munkás
személyzet lakhelyéül és a működő mérnöknek mozgó irodájául
szolgáljon. — A hajókon kívül fel kellett a telepet szerelni meg
felelő számú horgonyokkal, karókkal, kötelekkel és a netalán
hirtelen szükséges segédeszközök előállításához és hajójavitásokhoz megkivántató kézi szerszámokkal és nyers anyagokkal.
Mindezen — később részletesen felsorolandó és leírandó —
járóművek, hajózási eszközök, valamint a mérő műszerek kiegé
szítésére szolgáló egynéhány készüléknek a beszerzése lehetővé
vált azon véletlen körülmény folytán, hogy a vízrajzi osztály,
mely csak 1886. május havában kezdte meg működését, az
1886-ik évre engedélyezett pénzadományát nem használhatta
fel egészben a folyó kiadásokra, úgy, hogy a megmaradt összeg —
ministeri engedélylyel — ezen felszerelések beszerzésére volt
fordítható.
ELSŐ FE JE Z E T .

Á lta lá n o s r é sz .
а) Л sebességmérések végrehajtásánál követett irá n y 
elvek.
A bevezetés elején idézett s csak általánosságban tartott
programm alapján a vízrajzi osztály a mérések kiviteléhez rész
letesebb munkatervet dolgozott ki, mely lényegében a következő
alapelveket tartalmazza:
1. A mérések mindenütt kivétel nélkül közvetetlen módon
hajtandók végre; vagyis a víztömegek nagyságára vonatkozó ered
mények mindennemű kombináczió, elmélkedés, vagy — még
olyan biztosnak vélt — theoretikus eszközök segítségül vétele nél
kül, tisztán csak a legújabb s legjobbnak elismert mérő mű
szerekkel (Woltmann-féle szárnyakkal) való tényleges szigorú és
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pontos megfigyelésekből állapitandók meg; mi végből az ész
lelések minden mérési függélyben egészen a mederfenékig terjesztetendők ki. — A közvetetlen mérések azon módozata pedig,
melylyel a szelvényen át csak a viz felszínének sebessége mére
tik meg különböző helyeken, és ebből a felszíni sebességekből
azután számítás utján határoztatik meg a kívánt középsebes
ség, — másodrendű fontosságúnak tekintendő, mivel az ered
mény pontossága szintén csak egy képlet megbízhatóságá
tól függ.
Ez utóbbi mérési mód csak azon esetekben engedtetik meg,
ha a pontonkénti mérések hosszú időtartama alatt oly nagy
mérvű vizszinváltozás lenne várható, hogy ezen méréseknek egy
középvizállásra való redukálása czéljából még kérdésesebb értékű
képletekhez kellene folyamodni, mint a milyen képlet a felszíni
sebesség és a középsebesség közötti összefüggés kiszámítására
használtatik; vagy ha a teljes felszereléssel rendelkező égjük mér
nök-csapat — a gyors vizszin változás miatt — csak legfeljebb
2 szakaszt vállalhatna el, s a többi szakaszokra ideiglenes jellegű
és a mederfenékig terjedő mérések kivitelére kevésbbé alkalmas
felszerelések volnának összeállíthatók, vagy végül még a nagy
felszereléssel működő mérnöki kirendeltség is felszíni sebességet
mérhet azon esetben, ha a rendkívüli nagy vízmagasság miatt,
oly közlekedési nehézségek elé kerül, hogy nagyobb hajóit
elhagyva, szintén csak ideiglenesen összeállított járó művekről
kell dolgoznia. Mindezen kivételesen megengedett felszíni sebes
ségmérésekből nyert eredmények azonban csak akkor használan
dók fel, ha a nagyobb számban keresztülvitt részletes mérések
igazolják, hogy a felületi sebesség és középsebesség közti össze
függést kifejező képlet az eredményt a gjrakorlati életben
elfogadható hiba határán belül adja.
2.
Bármennyire legyen kívánatos a lefolyó víztömegeket
mindég és mindenütt csak közvetetlen mérések által határozni
meg, mégis igen gyakran előfordulhat az az eset, hogy a köz
vetetlen mérésnek körülményes módozatáról le kell mondanunk,
történjék az akár az időnek, akár a megkivántató pontos műsze
rek és felszerelések hiányából, akár pedig, ha szükségünk van a
másodperczenkinti víztömegre oly vízmagasságnál, mely esetleg
még be sem állott, vagy vezető képességére azon medernek, mely
még csak tervezés alatt áll stb.
Ilyenkor, mint tudjuk, rendesen gyakorlati képletekhez szok
tunk fordulni, melyek a meder nagyságától, alakjától, érdességi
fokától és a vizszin esésétől függő tényezőket tartalmazván, a
víztömeget nagyobb kisebb pontossággal' megadják. A milyen
nagy azonban azon képletek száma, melyek a világnak legkiválóbb bidroteknikusai által — pontos és beható kutatásaik alap
ján — felállittattak, ép oly eltérő eredményeket adnak ezek egyes
specziális esetekben. De nem is lehet ez másképen; mert, ha el
is tekintenénk attól, hogy már a képletek nagy száma maga is
azt mutatja, hogy minden egyes folyamnál — melynek tényle
gesen megmert adataiból empirikus utón keletkeztek ezen kép
letek, — más-más tényezőket kellett az egyes szerzőknek fel
venni, hogy a tényleges méréssel egybehangzó eredményt
adjanak: nem is volna könnyen elképzelhető, hogy a természet
nek oly végtelenül változatos viszonyai között fel lehessen
állítani egy oly képletet, mely 2—3 tényezővel minden folyónak
vízvezetési törvényét magában foglalja.
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A mily bizonyos azonban, hogy a számos képlet közül álta
lánosságban egyik sem alkalmas arra, hogy minden folyónak
vízvezetési törvényét csak hozzávetőlegesen is megadja, ép oly
valószínű, hogy egyes folyamokra, vagy legalább egyes folyamszakaszokra lehetséges lesz találni, a hozzáférhető és kipuhatol
ható tényezők között olyan összefüggést, mely a víztömeget a
gyakorlati életben kielégítő pontossággal megadja.
Es ez a nagy fontosságú czél lebegett a vízrajzi osztály sze
me előtt, midőn elhatározta, hogy a közvetetten módon végrehaj
tandó vizsebességmérései alkalmával egyúttal ki fog terjeszkedni
azon adatoknak beszerzésére is, melyek segítségével összehasonlít
hatók lesznek a tényleges mérések eredményei a használatban
levő empirikus képletek eredményeivel, hogy megállapítható
legyen az egyik és másik hazai folyóra, vagy ezeknek egyes sza
kaszaira, melyik képlet, illetve ennek melyik kategóriájához
tartozó állandó együtthatói veendők legczélszerübben számí
tásba azon esetekben, midőn a közvetetten mérésről lemondani
és számítási módszerhez folyamodni kénytelenek leszünk.
E végből szükséges felvenni, minden egyes bevégzett vizsebességmérésnél, lehető legpontosabban, mindkét parton a
vizszinnek akkori esését, valamint 1 0 0 méternyi távolságokban
5 meder keresztszelvényt a mérési szelvény fölött és 5-öt a
mérési szelvény alatt, hogy ezáltal a számításból kiküszöbölhető
legyen a szelvények természetes rendetlenségéből eredhető káros
befolyás.
Ha még hozzáteszsziik, hogy a sebességmérések alkalmával a
vizszinmagasság változásai és a légkörnek helyi mozgása is ponto
san megfigyelendők, ezzel megismertettük azon általános munka
kört, mely a vizsebességmérési kirendeltségnek elő volt Írva.

Azonban még más körülményekre is kell tekintettel lenni
a vizsebességmérési szakaszok helyes megválasztásánál.
j
A szelvénynek ugyanis lehetőleg zártnak kell lenni, mi
| alatt az értendő, hogy vagy magas partok között följön a viz,
vagy csak mérsékelt távolságokban legyenek épülve a védtöltések,
nehogy a túlságos széles hullámtérben lefolyó víznek oly csekély
sebességét kelljen megmérni, melyet műszereinkkel «szlelni
nem tudnánk, vagy a nagy szélesség miatt a munka időtartama
túlságos hosszúra nyujtatnek.
Egy további figyelembe veendő körülmény az, hogy a viz
sebességmérési szelvény körüli folyamszakasz lehetőleg szabályos
legyen; értvén ezen szabályosság alatt úgy a meder egyenessé
gét, mint annak a szelvény körüli egyenletes mélységi formáczióját. Kanyarban fekvő vagy elzátonyosodásra és szigetképző
désre hajlandó folyamszakaszok határozottan kerülendők; mert
i a kanyarokban fekvő folyamszakaszokban a viz sodra a partok
homorú oldalát - - centrifugál erejénél fogva is — jobban alámos
ván, a medernek ezen részét túlságosan kimélyiti, a másik olda
lát pedig eliszapolja. Zátony- és szigetképződésre hajló folyamI szakaszokban pedig a folyam sodra soha sem lévén párhuzamos
I a partok szélével, tehát nem is merőleges a normálisan kitűzendő
I keresztszelvényre, ebből azon nagy hátrány áll elő, hogy a sebes
séget mérő szárny soha sem áll merőlegesen a keresztszelvény
irányára, minélfogva a talált sebességeket mindenkor a megfelelő
szárnyirány és keresztszelvény közötti szög cosinusával kellene
megszorozni, hogy helyes eredményt kapjunk, mely műveletet
pedig már azért is képtelenek volnánk végrehajtani, mert a
szárny elhajlását — viz alatt — nem ismerjük.
Végül figyelembe kell még venni a szelvények megválasztá
sánál (kivált ha, mint nálunk, a különféle vízmagasságoknak
megfelelő vízmennyiségek megállapítása a főczél) azt is, hogy
b) Я m érési s z a k a s z o k (szelvén yek), fü g g é lje k és ész mellékfolyók felett a mérési szelvény mindig ezen mellékfolyó
lelési p o n to k m egválasztása. É szle lé si időtartam.
duzzasztási határán túl legyen felvéve, nehogy egy és ugyanazon
vízállásnál kétféle eredményt kapjunk, a szerint, a mint az a
1. A szelvények helyei.
bizonyos vízmagasság a főfolyó áradása vagy a mellékfolyó viszA vizsebesség méréseknek legközelebb fekvő czélja lévén a szahatása által okoztatott.
másodperczenként lefolyó víztömegek megállapítása, minden
további elmélkedés nélkül magától következik, hogy ott kell
2. A fiiggélyek megállapítása.
mérni, a hol a lefolyó víztömegek nagysága változásnak van
Általánosan elfogadott elv az, hogy inkább kevesebb fügalávetve.
A víztömegek változásai azonban tudvalevőleg három okból gélyben történjék a mérés, de lehetőleg pontosan és hosszú idő
tartamú észleléssel, mint túlságos sok függélyben, midőn kény
eredhetnek; nevezetesen:
szerítve volnánk az egész szelvény megméréséhez rendelkezésre
1 . mellékfolyók beömlése következtében,
álló többnyire rövid időnek csak kis hányadát fordítani az egyes
2 . azon okból, hogy a viz a folyam medrét kitöltve és az
ártereket elborítva raktározódik (mely raktározott viz csak függélyek megmérésére. Rendes szelvényben ugyanis a viz sebes
ségének változása (vagyis a meder szélességén át ugyanazon
később és lassabban húzódik lejebb) és
3. mert a víznek egy része útközben részint beszivárog a magasságú rétegekben mutatkozó sebességek változása) jóformán
mindenütt egyenletesen megy végbe a rendesnek feltételezett
földbe, részint pedig elpárolog.
Az első körülmény a víznek megszaporodását, a másik szelvény egész szélességén át, mivel ezen sebességváltozások
szoros összefüggésben állanak a vízmélységekkel, ezek pedig
kettő pedig annak megfogyását okozza.
Ha csak tisztán ezen szempontokból kellene a vizsebesség normális szelvényben szintén meglehetős átmenetes változáso
mérési szakaszokat megválasztani, akkor egyszerűen minden kat mutatnak. Ezt tudva, elegendő annyi függólyt állapítani
mellékfolyó beömlése fölött és alatt lehetne a mérési szakaszokat meg, a hány feltűnőbb töréspontja van a meder szelvényének. —
megállapítani, mert ezzel megtalálnék a két mellékfolyó közötti Azon kérdésre azonban, hogy ezen függélyek a medernek törés
raktározás — megfogyás — nagyságával együtt az egyes mellék pontjainál vétessenek-e vagy 2 — 2 töréspont között, arra a néze
tek eltérők.
folyók által szolgáltatott vízmennyiséget is.
7*
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Némelyek a töréspontok közötti függélyt tartják czélszerübb- sebb görbülete a viz felszínéhez közel, vagy épen a felszínen van
nek, okul adván azt, hogy a két töréspont közötti meder (1. I. tábla 2. ábra): önmagától kínálkozik azon szabály, mely sze
részleten áthaladó viztestnek középsebességét akkor kapjuk leg- rint az észlelési pontok a függélyben megállapitandók, —közvetetlenebb módon, ha a függélyt az ezen [mederrészlet mert törekedni kell a függélyes sebességi vonal alakját minél
súlypontján — a közepén — át veszszük. — Mások pedig a pontosabban követni, —- és ebből az következik, hogy a viz felszíne
meder töréspontjaiba ajánlják fektetni a függélyeket azon okból, közelében sűrűbben kell venni a pontokat, mint a függély közepe
mert leginkább csak ott van a vizszálaknak a meder irányában — i táján; a fenékhez közel pedig ismét sűrűbben veendők fel az ész
tehát a szelvényre merőleges — egyenesen haladó mozgásuk, lelési pontok azért, mert az akadályok miatt ott szokott a sebes
másutt többnyire a töréspontok felé irányuló kisebb-nagyobb | ségi vonal leginkább eltérni a rendes parabolikus alaktól.
oldalmozgási törekvése mutatkozik a vizelemeknek. Mi az utóbbi
Ily szempontokból kiindulva állapította meg a vízrajzi oszfelfogást osztjuk és ezt követjük is, de nem egyedül ezen utóbbi tásztály, az észlelési pontok mélységi helyzetére vonatkozó kö
{kissé theoretikusnak látszó) indokolás alapján, hanem azon vetkező szabályt:
A sebesség megmérendő :
okból, mert a töréspontok közzé helyezvén a függélyeket, könnyen
0 m. mélységben, vagyis a viz felszínén
megtörténhetnék, hogy a szelvény legnagyobb sebessége —
0'25
«
mely rendesen a legmélyebb mederrész felett szokott fellépni —
egyáltalán megméretlen maradna, a minthogy hamis képet is
075
«
nyernénk az egyensebességü görbék (isotacheák) és az egyenlő
1 *50
«
2-50
«
mélységű pontok sebességi görbéinek felrajzolásánál, ha a meder
4*00
«
töréspontjai közötti függélyekhez tartozó sebességekből indulnánk
ki, a mint azt az I. tábla 1. ábra alatti vázlatrajz elég világosan
6 '0 0
ti
és innen tovább két méterenként
1*5 m.-rel a fenék fölött
mutatja.
1-0
«
Ezeknek figyelembe vételével abban történt megállapodás,
050 ni., illetve oly közelségben a fenékhez, a mely
hogy minden töréspontnál egy sebességmérési függély veendő ;
de ha a töréspontok nagyon távol esnének egymástól, akkor min ben a műszer szerkezeténél fogva egyáltalán még mérni lehet.
A felszíni sebességre nézve, megjegyzendő, hogy azt nem
den 25—30 m. közben egy újabb függély iktatandó be, végül:
a partok közelében — tekintet nélkül a töréspontokra — 10—15 lehet szigorúan véve a vizszinén végezni, hanem a vizszin alatt
oly mélységben, hogy forgás közben a szárny mindkét lapátja viz
m.-nyi távolokban szintén veendő egy-egy mérési függély.
alatt maradjon, a mi az Amster-íéle szárnynál körülbelül a for
gási tengely 6 cm. mélységének felel meg.
3. A mérési pontok.
Valamint a meder szélességén át az egyenlő mélységű pon
tok sebességei csak fokozatosan — ugrás nélkül — mennek át
egyik értékből a másikba, úgy az egyes függélyek hosszában mu
tatkozó sebességek is, törés nélküli folytonos görbe vonal szerint,
változnak.
Ezen görbe vonal rendes körülmények között bizonyos sza
bályosságot, — sőt némely esetben, a rendes szelvényű meder
ben — feltűnő hasonlatosságot mutat a parabolához, miért is a
függélyes sebességi görbét az utóbb emlitett mértani vonal osz
tályába szokták sorozni, noha ezt mennyiségtanilag bebizonyítani
ez ideig még nem sikerült.
Jellemző ezen vonalnál mindenesetre az, hogy (a íüggélyre,
mint metszéki tengelyre vonatkoztatva) a rendezők — vagyis a
sebességek — a felszín alatt csekély távolságban (némely esetben
a felszínen) legnagyobbak; innen kezdve lefelé — a meder feneke
felé, fokozatosan kisebbednek, úgy hogy a fenéken előálló sebes
ség minden körülmények között a legkisebb. Hogy ezen utóbbi
sebesség 0 -ig fogyna le, mint azt némely szakember állítja (ren
des szelvényű mederben) nem valószínű; mi mellett nemcsak az
látszik bizonyítani, hogy a Darcy-féle csővel tett észlelésekből a
meder feneke fölött 1 — 2 em.-nyi távolságban is még mindig
jelentékeny sebességet konstatáltak, hanem a kisebb hordalékok
mozgása sem volna megmagyarázható, ha a fenéken a víznek
semmi sebessége nem volna.
Tudva tehát azt, hogy az egyes függélyek hosszában a se
bességek egy oly görbe vonal szerint változnak, melynek legéle

4. Észlelési időtartam.

Ha a természetes vízfolyásokban a vizszálak egymással pár
huzamosan mozognának, akkor csak igen rövid utón át kellene
egy ilyen vizszál mozgását figyelemmel kisérni, hogy elég pon
tossággal megkapjuk a vizszálnak azon sebességét, melylyel az a
szelvényen keresztül folyik. Mert ha párhuzamosak volnának a
szálak egymással, akkor az egész viztest is a szelvényen keresz
tül azon egyenletes sebességgel mozogna, mely az egyes vizele
tnek — helyzetükből folyó — részletsebességeinek eredőjeként
adódnék.
De ilyen elméleti egyenletesség a természetben nem fordul
elő sohasem, még a legnagyobb gonddal készített tanulmány
csatornáknál sem.
Nem is szólva azon szabad szemmel is már messziről lát
ható, s a hajós által is óvatosan került örvényekről, lángokról és
limányokról, melyek oly meggyőzően tanúskodnak a meder ala
kulásának és a viz lefolyásának hatalmas rendetlenségei mellett,
(miután ily helyeken nem szoktunk mérni) csak a legrendesebb
folyamszakasz vizszinében is visszatükröző mozgási tünemé
nyekre akarunk hivatkozni, melyeket gondos megfigyeléssel
észrevehetünk.
Ha ugyanis figyelmünket a vizszinének egy kis helyére, pl.
egy négyszög dm.-nyi területre, és az abban végbemenő mozgá
sokra irányítjuk, azonnal meglátjuk, hogy a vizszinén úszó külön
féle növényrészecskék, iszapparányok vagy légbuborékok (hab,

A TISZÁN ÉS MELLÉKFOLYÓIN VÉGHEZVITT SEBESSÉG-MÉRÉSEKNÉL KÖVETETT ELJÁRÁS RÉSZLETES ISMERTETÉSE.

53

tajték) kicsinyben csak olyan mozgásokat követnek, mint örvé nagyobb sebességnél az ingadozások, szélsőségei is gyorsabban
nyes helyeken a nagyobb tárgyak: Egyenes irányban látszólag ismétlődnek, mint kisebb sebességű helyeken.
egyenletes sebességgel jönnek, egyszerre hirtelenül (mint valami
Az I. tábla 6 -ik ábrájából (melyben a másodperczekre, mint
akadály előtt) megállnak, majd jobbra vagy balra fordulnak, ott j metszékekre, a. vizsebességek vannak rendezőkként felrakva) az
egyszer-kétszer körívben forognak és vagy felfelé, vagy kereszt- látszik, hogy egy ilyen ingadozási csoport a viz felszínénél közel
irányban nagy sebességgel futnak egy most támadt viztölcsér minden 60—100 másodperezben, azaz körülbelül 400 forgás
felé, ebbe elmerülnek, hogy a következő pillanatban egy felbugy- megtétele után, a fenék közelében pedig ennél nagyobb időközök
gyanó vizkúpocska csúcsán ismét felszínre jöjjenek ismét- ben és sokkal rendetlenebbül ismétlődik, a miből az következik,
lendő ezen játékot, vagy hogy egy nagyobb oldalerő által ezen hogy az észlelési időtartam megállapításánál alapul kell venni
örvény hatásköréből kilöketve, egy lejebb támadt forgóba kerül azt az időt, melyben ezen rendetlenségek kétszer-háromszor
ismétlődnek.
jenek.
Iszapdús folyóknál, ki nem látta volna a vízben lebegő felhőCsupán csak ezen előadott oknál fogva tehát avval a szárny
szerű képződményeket, amint azok az alulról vagy oldalt jövő nyal, a melyből ezen itt bemutatott ábrák nyerettek, szükséges
erők behatása folytán, alakjukat és haladási irányukat minden volna a felszín közelében három perczig, a mederfenék közelé
pillanatban megváltoztatják? —• E jelenség szintén kézzelfogha- ben pedig öt perczig észlelni.
A mérés időtartamára nézve igy nyert tapasztalati szabályt
tólag bizonyítja, hogy a viz a természetes medrekben sohasem
azonban minden körülmények között követendő elvül állítani nem
folyik egyenes irányban, hanem hömpölyög.
Ezen a viz felszínén szabad szemmel látható mozgási ren lehetett, mert még egy más körülmény is mérvadó az észlelési
detlenségek pedig csak végnyujtványai lehetnek a vizszin alatt és időtartam megállapításánál; ugyanis, miut már fentebb említve
főleg a mederfenékhez közel végbemenő nagymérvű forgatag- volt, törekedni kell a sebesség-mérésnél arra, hogy egy szelvény
szerű mozgásoknak, mert a keletkezés oka (mederszabálytalan lehetőleg egy nap alatt teljesen befejeztessék, vagy legalább
ság) főleg a meder fenekén rejlik.
annyi idő alatt, hogy mérés közben a vízmagasság változása ne
Ezen tünemény magyarázza meg nekünk azt, hogy a viz legyen oly nagy, hogy a redukezió egy mérési közép vizszinre
sebessége — bármely műszerrel észleltessék az — miért mutat már nehéz és kétes értékű számítási műveleteket kívánjon, miből
egy és ugyanazon pontban oly nagy változást? A Darcy-féle esetleg nagyobb hiba támadhatna, mint az észlelési idő rövid
csőnek köztudomású azon hátránya, hogy az üvegcsőbe felnyo ségéből. És a mennyiben a vizszinváltozás mérve a folyam
mott vizszin oly nagyön ingadozik, hogy e miatt nem lehet a viz szakasz helyzeti fekvésétől, valamint az elvonuló ár-hullám nagy
oszlopmagasságát kellő pontossággal leolvasni. A felszíni sebes- j ságától is függ, általánosságban igen nehéz volna előre meg
ség-mérésekre még szórványosan most is használatban levő kö- | határozni, hogy egy bizonyos szelvényben mennyi időt szabad
zönséges úszónál is tapasztalhatjuk gondos megfigyelésnél, hogy egy- egy pontnak a megmérésére fordítani.
az sohasem mozog folytonosan előre, hanem előre-hátra ingado- !
Tudva azonban azt, hogy a mérés alá fogott folyamszakasz
zik mindig, akármilyen nyugodtnak látszassák az a vizszin, mely- j ban (a Tisza alsó vidékén) a legnagyobb sebesség alig haladja
nek sebességét vele megmérjük. Legszembetűnőbben azonban meg valahol a két métert és tekintetbe véve, hogy a használt
ezen rendetlen mozgásokat a Woltmann-féle szárny mutatja, ha sebességmérő szárnyak két méter sebességű vízben 7 — 8 forgást
az úgy van berendezve, hogy vele minden egyes másodpercznek tesznek másodperczenkint, és igy háromszor 400 forgás megtéte
megfelelő sebességeket észlelhessünk. Azt tapasztalhatjuk általá léhez körülbelül három perezre lesz szükség, mint azon minimá
ban, hogy a felszín közelében 30—40 cm.-ig, a fenék fölött pedig lis időtartamra, melyet a nagyobb sebességek észlelésénél be kel
majdnem 50 cm.-ig terjed a sebességek ingadozása.
lett tartani. A kisebb és még inkább a legkisebb sebességeknél
A viz-mozgásban tapasztalható ezen rendetlenségeket Harla- | azonban már nem lehetett 1 2 0 0 forgást bevárni, mert ez legtöbb
eher tanár a viz lüktető (pulsirend) mozgásának tulajdonítja, a mi | esetben oly sokáig tartott volna, hogy az egész mérés sikerét
nem egészen helyes következtetés, mert lüktető mozgás alatt koczkáztathatta volna, miért itt öt pereznyi időtartam vétetett
mindig egyenes vonalú mozgás értendő, melynél csak a sebesség fel az észlelésre, a mi körülbelül azon legszélsőbb határnak felel
változik; pedig mint az előbbeniekben bebizonyítottuk, a folyó meg, mely sebességméréseknél eddig egyáltalában betartatott.
Előadván az eddigiekben azon általános elveket, melyeket a
viz mit sem mutat kevésbé, mint egyes vonalú mozgást. — Sze- I
rintünk a szóban forgó rendetlenségek okozóját inkább orvé- 1 vizsebesség-méréseknél követendőknek találtunk, áttérhetünk a
nyezö, hömpölygő mozgásnak lehetne nevezni.
mérések részletes kivitelének leírására, előrebocsátva azt, hogy
A mellékelt 6 -ik ábra, mely egy tényleges mérésből véve ezen leírásban némileg el fogunk térni az ehhez hasonló meg
ezen változásokat előtünteti, módot nyújt egyszersmind az ész- | ismertetéseknél követett rendszertől.
lelési időtartam meghatározására. Olyan hosszú ideig kell ugyanis [
Eddig ugyanis mindenütt azt a rendszert követték, hogy
észlelni, hogy a sebesség ingadozásainak legkisebb és legnagyobb j mindenek előtt sorban bemutatták legnagyobb részletességgel a
értéke kétszer-háromszor jelentkezzék.
használatban állott mérési műszereket és segédeszközöket szer
Az idővel úgy látszik nem állanak ezen ismétlődések semmi i kezetükre és alkalmazhatóságukra nézve, kiemelvén mindenütt
összefüggésben, a mint azt a felszíni és a fenéksebességeket elő- ; a hasonló czélokra szolgáló más eszközök ellenében mutatkozó
^intető ábrák mutatják, mert a meder fenekén sokkal hosszabb előnyöket és csak az összes szereknek bemutatása után követke
idő alatt ismétlődnek a rendetlenségek, mint a felszínen, a viz- zett a mérés kivitelének leírása. Ezen rendszernél az illető szer
sebességgel azonban egészen világos az összefüggés, a mennyiben zőknek hallgatva fel kellett tételezniük, hogy olvasóik mind —
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nemcsak, hogy teljesen tisztában vannak a tárgygyal magával,
melyről a leírás szól, de, hogy a többé-kevésbé komplikált be
rendezéseknek (többnyire száraz) előadása iránt a kellő érdeklő
dést és figyelmet is felkeltsék, szükséges volt még hozzá képzelni
csupa olyan olvasókat, kik már hasonló munkálatokat végeztek
és kik az előadott berendezéseket minden pillanatban a saját
gyakorlatukból ismert berendezésekkel párhuzamba állíthatják,
hogy abból tanulságot meríthessenek, vagy helyes ítéletet alkot
hassanak maguknak.
Minthogy pedig a vizsebességmérés már maga is, de még
inkább az ahhoz alkalmazott különféle segédeszközök és mellék
dolgok olyanok, melyekről nem lehet azt mondani, hogy minden
mérnök azon helyzetben volt már, velük behatóan foglalkozni,
azért czélszeriibbnek találtuk a szokásos rendszertől annyiban
eltérni, hogy bemutatjuk egy (ideális) teljes sebesség-mérés me
netét azon sorrendben, a melyben az avval járó munkálatok
végeztetnek és minden egyes munkanemnél lenjük azután rész
letesen azokat a műszereket és eszközöket, melyeket a vízrajzi
osztály méréseinél használt, összehasonlítván azokat, valamint
a mérési módot, az esetleg ugyanily méréseknél másutt haszná
latban álló műszerekkel, vagy mérési módokkal. —- Ez által az
olvasmányt folyékonyabbá és érdekesebbé, a tárgyat magát pe
dig némileg népszerűbbé véltük tenni.

M Á SO D IK F E J E Z E T .

A sebességmérések részletes leirása.
А) Я k eresztszelvén yek felvétele.
A mérnöki gyakorlatban és különösen a vizműtani felvéte
lekben a keresztszelvényezési munkálat az, mely a legegyszerűbb
nek látszik olyannyira, hogy sokan talán fölöslegesnek is
fogják tartani, hogy erről e helyen egyáltalán említés tétetik.
Igaz, belátjuk, hogy nagyon egyszerű dolog ez, és a mérnöki kép
zettségnek igen alacsony foka kell hozzá, hogy egy folyammedret
felsondirozzunk, de evvel is úgy vagyunk, mint az életben elő
forduló egyéb egyszerű dolgokkal — és azt tartjuk, hogy vala
mint a számvetés tudományában az összeadás és a földmérési
gyakorlatban a lánczolás képviselik azon legegyszerűbb művele
teket, melyekben legkönnyebben hibázhatunk, épen úgy a viz
műtani felvételek között a szelvényezés az, melyben, «lélekölő#
volta és alacsony tudományos színvonala következtében legkeve
sebb súlyt fektetve reá, legkönnyebben tévedhetünk.
Ha szem előtt tartjuk azonban, hogy a víztömeg megméré
sénél nemcsak a vizsebesség, de a szelvény területe is fontos
szerepet játszik, azonnal be fogjuk látni, hogy a fáradságra
nagyon is érdemes dolog e helyen közölni a keresztszelvénye
zésnek azon módját, melyet a vízrajzi osztály száz meg száz
keresztszelvény felvételi munkálatai között tett tapasztalatok
alapján megállapított. Lényegében újat nem fogunk nyújtani,
mert más és egyszerűbb módja a szelvényezésnek talán nem is
volna képzelhető, mint az, hogy egy beosztott kötél a medren át
ki feszittetik és egy abban fogódzó ladikról rúddal vagy köté
lén függő fémsulylyal a kívánt helyeken megméretik a viz
mélysége. A mit a következőkben elmondandók leszünk, az

tulajdonképen szintén csak ezen rövid szavakban foglalt művelet
leirása lesz; de ki lesz bővítve a végrehajtás körül követett sor
rend, munkafelosztás és ütemszerü eljárás előadásával, mely
eljárás mellett ezen munkálat a lehető leggyorsabban, legpon
tosabban (egy medren át alig 2—3 dm. hibával) és a mi fődo
log: tévedésmentesen volt végezhető.

a) A

szelvény irán ya.

A keresztszelvények felvételének részletes előadása előtt
nem lesz fölösleges néhány szót a szelvények kitűzéséről is
elmondani.
Mederszelvény alatt — mint tudjuk — rendesen azon füg
gélyes síkmetszetet értjük, mely a folyam sodrára merőlegesen
vezettetik. Ha a szelvény arra a czélra szükséges, hogy belőle a
folyam medrének fejlődésére vagy elfajulására következtessünk,
akkor ezen merőlegesség nem bir nagy fontossággal, mert a
mederváltozások elég pontosan megállapíthatók a tetszőleges
irányú szelvényekből is, ha azok — az ismételt felvételeknél —
mindig ugyanazon helyen vétetnek; de víztömeg-méréseknél —
mint az föntebb érintve volt — a legnagyobb szigorúsággal kell
arra ügyelni, hogy a szelvény merőleges legyen a folyam sod
rára. Épen azért nem legkönnyebb dolog a keresztszelvényt
helyesen kitűzni.
Legczélszerübben úgy járunk el, hogy az illető szakasznak
előbb felveszszük a helyzetét, abban megállapítunk szemmérték
szerint egynéhány keresztszelvényt, ezeket felszondirozzunk és
az ez által nyert legmélyebb pontok összekötő vonalára (a fo
lyam sodrára) merőlegesen kitűzzük a végleges mérési keresztszelvényt.
Sokszor azonban nincs elég időnk ezen hosszadalmas műve
letet végrehajtani és ilyenkor kénytelenek vagyunk mégis a
szemmértékhez fordulni. Ez esetben természetesen nem lehet szó
elméletileg pontos szelvényirányról, kivált akkor, ha a meder
partjai (melyek ezen szemmérték szerinti kitűzésnél irányadóul
szolgálnak) nem egyenes vonaluak és egymással nem párhuza
mosak ; mert a távlat és a fénytani csalódás a vizen oly nagy
befolyást gyakorolnak erre a dologra, hogy a leggyakorlottabb
szem is egy 2—300 méter széles szelvénynél 20—30 méter
hibát elkövethet. A pontos szelvényirányt azonban kielégítő mó
dón megközelíthetjük, ha előbb az egyik partról tűzzük ki sza
bad szemmel vagy szögtükörrel a szelvényt, merőlegesen az
innenső part irányára és azután ugyanily módon végezzük ezt a
másik partról, az eltérést pedig felezzük.
Az ekképen — vagy a fentebb előadott pontosabb módon —
megállapított szelvényirány azután meghosszabbittatik az egész
hullámtéren keresztül és négy tölgyfa-karóval állandósittatik,
kettővel a partok szélén, kettővel pedig a töltések mögött, ille
tőleg az árvíz szélén túl. Ezen tölgyfa-karók — a folyam men
tén található számos más mérnöki karóktól való megkülönbözte
tés czéljából — V. 0. betűkkel és 1, 2, 3, 4. jelzőkkel megjelöl
tetnek, még pedig sorban, a mint azok a balpart felől kiindulva
következnek. Végül mindezen karók — hogy egyszersmind m a
gassági fixpontokul szolgáljanak — a legközelebbi lejtezési fix
ponttal magassági összeköttetésbe hozatnak.
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h)

végéből, mert az ilyen csomó nem csak hogy a kötél gyors
elpusztulását vonja maga után, hanem a viz fenekén elült
faágokban vagy az iszapban gyakran beleakad és ilyenkor, ha a
kötél nem is szakad el, mégis fölösleges akadályt képez. Ezen
gyűrű ráerősitése végett a kötél vége a gyűrű csatornájában egy
szer körül hajlittatik azntán az mintegy 1 0 cm.-nyi hosszban felbontatik és az egyes szerek kétszer-háromszor felváltva keresztül
huzatnak a kötélnek ép szerein. (1. II. t. 4. ábra.)
Az igy beosztott sodronykötelet egy, a Il-ik tábla 1-ső ábrá
jában feltüntetett, a dereglyére helyezett 65 cm. hosszú, 20 cm.
átmérőjű fahengerre (dobra) rácsavarjuk, mely henger mindkét
alapjára egy-egy 5 cm.-re kiálló vastárcsa és köröskörül az alkotó
irányában futó vaspántok vannak reá erősítve, a közepén
pedig egy 3 cm. erős négyszög metszetű vasrúd megy keresztül,
melynek egyik végére forgattyu tolható. Ezen kötéldob részére,
a fentebb már említett hajón (dereglyén), megfelelő csapágyak
létesitvék.

A szelvény elők észítése és a hozzávaló eszközök.

Ideális keresztszelvényünk, melyben (az egész eljárást be
mutatandó) a mérést keresztülvive képzeljük, legyen a X-ik táb
lán ábrázolva. Az egész szelvény VO,-től VO+-ig 550 m. széles.
Ebből VOj-töl VOa-ig legyen 100 m. széles hullámtér, mint egy
természetes magaslat oldala, VOj-től V03-ig a tulajdonképeni
hajózási meder 180 m. szélességben és V08-tól V04-ig 270 m.
széles — és ritka fűzfákkal borított lapályos hullámtér, szegé
lyezve egy árvédelmi töltés által.
Ha fel kell tételeznünk, hogy a mérési szakaszban a hajó
zás oly élénk, hogy részére egy megfelelő szélességű ut mindig
nyitva tartandó, akkor ezen szelvénynek vizalatti részét két
darabban kell felvenni.
A meder közepe táján ugyanis szilárdan lehorgonyozva fel
állítunk egy arra alkalmas hajót, melyből a szelvénykötél előbb
az egyik parthoz kihuzatik és a mérés ezen részének befejezte
után a kötél átfeszittetik a másik partig; magától értetődik, hogy
a hajónak helyzete mindkét állapotban a partról háromszögtanilag pontosan meghatározandó.

2. A kötéldereglye.

Hogy a szelvénykötél dobjának elég szilárd támasztéka
legyen, s hogy ez — mint a szóban forgó ideális szelvény fel
vételénél szükséges — a meder közepére is el legyen helyezhető
a nélkül, hogy az elszakittatástól vagy (rossz időben) a becsap
kodó hullámok általi elsülyesztéstől tartani kelljen, jó nagy
méretű és magas oldalakkal biró dereglyét használunk, a mely
közönségesen, horgonyemelő dereglye név alatt ismeretes. Alakja,
méretei és a kötéldob felvételére szolgáló berendezése a II. tábla
1 -ső és 2 -ik ábrájában látható.

1. A szelvénykötél és dobja.

Bészint a szelvény vonalának fixirozásához és a szélességek
megméréséhez, részint pedig a szondirozó ladik vezetéséhez egy
4 ' 6 mm. átmérőjű—- czinkezett — vassodronykötelet használunk,
mely 6 szerből (zsinegből) és minden szere 7 szál sodronyból
van egy spárgabél körül sodorva. Ezen sodronykötél használat
előtt pontosan beosztandó és a beosztás helyessége minden kéthárom hónapban egyszer megvizsgálandó.
A beosztás keresztülvitele végett az egész (rendesen 300 m.
hosszú) kötelet a szárazon két kecskeláb között, kis csigasor
segélyével, annyira kifeszitjiik, hogy az öble a földet ne érje,
vagyis hogy ugyanolyan igénybevétel alatt álljon, mint a szelvé
nyezés alkalmával áll, midőn a vizen át van kifeszitve. Midőn a
kötél igy kifeszitve nehány órán át (legczélszerübben egy éjsza
kán át) szabadon függött, akkor alatta a földön egy pontos hossz
mérő eszközzel (aczélszalaggal) megjelöltetnek a kívánt távolsá
gokban (nálunk 5 méterenként) a kötélbeosztási csomópontok
vetületei és ezen vetületi pontokból határozandók meg függő-ón
segélyével a kötél csomópontjai. A csomópontok fixirozására, ha
vörösrézsodrony nincsen, czélszerü magából a kötélből fejtett
sodronyszálakat használni, mert ez rendkívüli hajékonyságánál
fogva igen jól beleszorul a kötél szerei közé és nem is igen törik
el a fogó alatt.
Elégséges, ha a csomó 2 cm. hosszúra készül, de ne legyen
az egyszerűen a kötélre rácsavarva, mert azon esetben, ha
egyik helyen a sodrony elszakad, az egész csomó nemsokára
lecsavarodik és elpusztul. Czélszerünek bizonyult a csomót
úgy készíteni, mint az a II. t. 3. ábrájában nagyobb mértékben
ki van rajzolva. Hogy a beosztás jobban szembe tűnjék, jó, ha a
csomókat minium festékkel (minium és firnisz keverékkel) bevon
juk ; ez a festék még meglehetős szorosan össze is ragasztja a cso
mót a kötéllel. A szelvénykötél elkészítéséhez tartozik még annak
szabad végére egy csigakerék alakú gyűrűnek ráerősitése, mely
azért szükséges, hogy az áthúzásnál csomót ne kellessék kötni a
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3. Alátámasztó ladikok.

Az alátámasztó ladik — mint a Il-ik tábla 5-ik ábrája mu
tatja — egy megfelelő vasgyürükön át dugott villaalaku dorong
gal, arra szolgál, hogy a kötél öblét a viz fölött és a szelvény
irányában megtartsa.
lm ezekben adtuk a főbb eszközök ösmertetését és most
a szelvény előkészítésének részletes előadására mehetünk át.

|

(■) A

szelvén y elők észítésén él követendő eljá rá s.

Az első dolog a kötélydereglye elhelyezése és szilárd lehorgonyzása. E végből 4 ember a szelvény fölött mintegy 120—150
m.-rel a dereglyén beevez a mederbe a parttól oly távolságig, a
melyben szemmérték szerint a dereglyének állni keilend. Itt meg
érkezve a dereglye szabadon eresztetik, hogy úszva lefelé halad
jon, mig az u. n. horgonyvonalba nem ér. (Horgonyvonal alatt
értjük a keresztszelvény fölött evvel párhuzamosan fekvő azon
vonalat, melyben a kötéldereglyének, valamint az alátámasztó
ladikoknak horgonyai kivettetnek, mely vonal — a horgonynak
biztosabb tartása czéljából — ne legyen nagyon közel a szelvény
| hez, legkevesebb 3-szorosa a vízmélységnek.)
A dereglyében (usztatás közben) az előre elkészített horgony
mellett egy ember vigyáz a parton (a horgonyvonalban) álló
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mérnök vagy esetleg ügyesebb munkás által adandó jelre, hogy
ennek megtörténte pillanatában a horgonyt kivesse, és a hor
gony kötelén a dereglyét addig bocsássa lefelé, mig ez a szelvény
vonal közelébe nem ér. Ezt a helyet már a munkás maga is
megtalálhatja, mert a keresztszelvény mint egyik parton két
zászlóval vaD kitűzve.
A szelvény közelébe érve, egy elegendő hosszú kötéllel fel
szerelt másik horgony fölfelé vitetik csolnakon, ferde irányban
azon oldalon, mely felé a dereglye esetleg még jobbra vagy balra
áthúzandó lesz, hogy a kívánt helyzetbe eljusson; egy harmadik
és egy negyedik horgony ki lesz még vetve ugyanily módon a
dereglye oldalának alsó végéről is, és ezen négy horgonykötél
segélyével beigazitható azután a dereglye véglegesen úgy, hogy a
dob pontosan a szelvény vonalába essék.
A horgonyozásra nézve nem lesz fölösleges e helyen még
egyet-mást elmondani. A használt horgonyok négyáguak és
40—60 klg. sulylyal bírnak, mely súly elegendő arra, hogy a
talajba jól befurakodjék és nem sok arra, hogy egy ember azt
könnyen ne kezelhesse. A horgony kötele 2‘0—2*5 cm. átmérőjű
kenderkötél. Hogy a kötélnek reá erősítése által a kellő biztosság
mellett még minél kisebb csomót is kapjunk (nagy csomó kerü
lendő, mert sok vizet fog, a mi a horgony felemelésénél számot
tevő akadály), czélszerü a kötést Il-ik tábla 6 -ik ábrájában vázolt
módon előállítani. Igen jó minden horgonyra egy külön vékony
úszót (hajós-nyelven czölömpnek nevezett darab fát) kötni azért,
mert a közlekedő hajók ezáltal a horgonyra figyelmessé tétetnek
és a horgonykötél elszakadása esetén is biztosabb útmutatónk
van a horgony kihalászására.
A dereglye végleges lehorgonyzása után, vagy esetleg evvel
egyidejűleg elfoglalják helyüket az alátámasztó ladikok is annyi
számmal, a mennyi szükséges, hogy a szelvénykötélnek egy-egy
öblene legyen hosszabb 50—■60 méternél. Az alátámasztó ladikok
vezetői a horgonykötelet a ladik szélesebb végére (farára) veszik,
mert igy a ladiknak a kötél alatt szélesebb alapja lévén, a viz
általi elforditás felborulás) jobban el lesz kerülhető és a horgony
felemelése alkalmával a ladiknak is kevésbbé billenő részén áll
a munkás. A ladikok úgy igazittatnak el, hogy a kötéltartó villa
a szelvénybe essék.
Mindezeknek megtörténte után egy В evezőre berendezett
erősebb ladik oda áll a dereglye mellé, a sodronykötél véggyürüjébe megköttetik egy, a ladik fenekére karikába szedett 80—100
méter hosszú 5— 6 mm. erős kenderkötélnek (úgynevezett alattságnak) egyik vége és ezen vékony kötelet maga után kibo
csátva, teljes erővel keresztül eveznek a medren úgy, hogy min
dig az alátámasztó ladikok fölött haladjon a kötélvivő csolnak.
Az alátámasztó ladikban ülő ember pedig csáklyával behúzza az
odaérkezett vékony kötél öblét és ezt lehető sebesen utána adja
az átmenő ladiknak. Ha ezen utóbbi ladik a partra kiért, akkor
mindnyájan szedik kifelé a kenderkötelet és evvel együtt a sod
ronyt is, mig ez is a partra nem ér; a dereglye kötéldobját ez
alatt természetesen szabadon kell ereszteni; — ekkor a szelvény
irányában egy erős karó veretik le a parton és ebbe bele akasztatik, a gyűrűn áthúzott vékony kötél segélyével a szelvénykötél
(sodronykötél). Most már a kötéldobbal meg lehet huzni a szel
vénykötelet, mig az kellőleg kifeszitve nincsen, és a sodronykötél
öble csak most tétetik be az alátámasztó ladikok villájába.

T

d)

A k eresztszelvén y felvétele.
(Mélységmérés, szondirozás.)

A tulajdonképeni mélységmérést közvetlenül megelőzőleg
a szelvényben a bal parti vizszélre egy vizszinkaró veretik le,
mely úgy a szelvény szélességeinek, mint a pontok magasságai
nak megmérésénél kiindulásul szolgál. Ezen vizszinkarók alakja
és leverési módja azonos lévén a vizszin fixirozásnál használt
karókkal, annak bemutatása ott fog megtörténni.
A vizszinkaró leverése után elfoglalja helyét a szondirozásnál foglalkozó személyzet oly elrendezéssel, mint az all-ik tábla
7-ik ábrájában álló vázlatból látható; a Y-vel jelölt helyen, a
csolnak orránál, áll a vezető, ki a kötélén végig vezeti a csolnakot, s minden csomópontnál úgy áll meg, hogy a csomópont a
ladik szélére essék. Itt fennhangon azt mondja, hogy «mérünk»
és addig nem megy tovább, mig az M.-nél ülő mérnök «tovább»
jelszóval nem adja meg az utasítást az előrehaladáshoz.
Sz.-nél áll a szondirozó, ki 7— 8 méterig terjedő mélysége
ket egy 5 — 6 cm. vastag és deciméterekre beosztott, alul egy kis
vastárcsával felszerelt fenyőruddal, nagyobb mélységeket pedig
egy 1 2 cm. átmérőjű és egy beleöntött karikára kötött alattságon
(vékony kötélén) függő ólomgolyóval megmérvén, az általa ész
lelt mélységeket fenhangon megmondja, a mérnök pedig saját
szemével ellenőrzi a szondirozó által bemondott adatokat. A rúd
dal való méréshez a művelet egyszerűsége folytán nem kell
semmi bővebbet mondanunk, legföljebb csak azt, hogy a beosz
tás czélszeriien tüzes vassal süttessék bele, a számozás pedig
folytatólagos deciméterekben történjék; az ólomsulylyal való
mérésnél azonban meg kell jegyezni, hogy a zsinór, melyen a
golyó függ, ne legyen végig beosztva, hanem csak pl. a 8 -ik mé
ternél legyen reá kötve (természetesen vizes és kifeszitett álla
potban) egy feltűnő jegy, a melytől a szondirozó a mellette
fekvő lécz beosztásáról leméri, hogy a vizszin a zsinórt hol met
szette, az eredményt pedig igy mondja b e : 5-tel (t. i. deciméter
rel) több vagy kevesebb, mint 8 stb. Az ólomgolyó lebocsátására
még megjegyzendő, hogy az a viz sebessége arányában messze
előre vetendő ki, hogy addig, mig fenekére nem ér, a folyó viz
ne vihesse tovább a csolnak derekánál. Leolvasás előtt a golyót
a zsinórnál fogva egyszer-kétszer emelgetni kell, mi által úgy a
függélyes irányról, valamint az észrevehető koppanás által a
fenék jelenlétéről pontos meggyőződést szerezhetünk magunk
nak. N-nél ül egy kisegítő napszámos, részint a csolnak egyen
súlyának helyreállítása, részint pedig az ólomgolyó felhúzása
végett. Végre K-nál ül a kormányos, ki arra ügyel, hogy a csol
nak mindig a vízfolyással szemben, a szondirozás alatt pedig
lehetőleg nyugodtan álljon.
Átérve a szondirozással a meder jobb partjára, a viz szélén
szintén leverünk egy vizszin karót, mely itt is szélességi és ma
gassági csatlakozási pontul szolgál.

e) Szelvényezés sodron ykötél nélkül.
Nem mindég van a mérnök abban a helyzetben, hogy a
szelvényezéshez szükséges itt leirt minden szereknek birtokában
legyen. Főleg a sodronykötél és az ennek kezeléséhez és hasz
! nálatához szükséges mellékeszközök és járómüvek hiánya az,
mely miatt más módszerről kell gondoskodni. Ilyenkor rendesen

A

57

TISZÁN ÉS MELLÉKFOLYÓIN VÉGHEZVITT SEBESSÉG-MÉRÉSEKNÉL KÖVETETT ELJÁRÁS RÉSZLETES ISMERTETÉSE.

egy beosztott közönséges kenderkötelet szoktak használni, mert
ez mindenütt kapható, és mert ennek áthúzásához és kifeszitéséhez legkevesebb előkészület keil.
Hogy a felvétel előbbi pontosságáról ezen esetben le kell
mondani, azt nem szükséges felemlíteni; a hajesövesség és a
mekhanikai erő behatása alatt álló kötélnek rendkívüli hosszvál
tozása, de főleg ezen hosszváltozásoknak aránytalansága oly nagy
hátrány, melyet még a talált szélességeknek — háromszögtanilag számított — összes szélességre való redukálása által sem lehet
egészen jóvá tenni, mert a kötél megnyúlása nem egyenletesen
megy végbe a kötél egész hosszában, hanem a végeknél sokkal
nagyobb az, mint a kötél közepén.
Némi szolgálatot vélünk tehát avval is tenni, hogy e helyen
bemutatjuk a vízrajzi osztály által követett eljárást abból az idő
ből, midőn még sodronykötele és ehhez való egyéb felszerelése
nem volt.
Használtunk t. i. akkor szintén egy l -2 cm. erős kender
kötelet, de ez nem volt előzetesen beosztva, hanem megfelelő
számú alátámasztó ladikokra fektetve egyszerűen áthuzatott a
medren és lehetőleg erősen húrrá feszittetett. A beosztás már
most a mérés közben történt egy 5 méteres lécz segélyével úgy,
a mint azt a következőkben elmondjuk :
Egy 5 méternél valamivel hosszabb 4—5 cm. erős fenyőfalécz két végére (1. II. tábla 9-ik ábra) egy-egy vaskampót csavartunk
be, úgy hogy a két kampó belső éleinek távolsága 502 cm. Ezen
két vashoroggal a léczet ráakasztottuk hosszában a kötélre, a
haladás irányában álló elülső horog mögé egy 2 cm. széles csiptetőt (olyant, a milyent a ruhaszáritásnál használnak, 1. II. tábla
1 0 . ábra) szorítván a kötélre, azután a léczet addig csúsztattuk
előre, mig a hátulsó horog el nem érte a csiptetőt és az elülső
horog mögé ismét egy csiptetőt tettünk.
Minden ilyen állás tehát megadta pontosan az 5 m.-nyi
távolokban fekvő mélységmérési helyeket.
Itt természetesen legelőnyösebb volt két csolnakot használni,
az egyik úgy volt felszerelve, mint a sodronykötél használatánál,
a másik pedig egészen kicsiny lehetett és épen csak egy ember
számára volt berendezve, kinek nem volt egyéb dolga, mint az
első csolnak után járva, a hátulsó csiptetőt levenni a kötélről,
és az első csolnakban levőknek átadni.
Ily módon a szelvényezés szintén 1—2 ezredrész pontosság
gal volt bevégezhető.
B) Yizsebességm érés.

a)

A felszerelések leírása .
1. Az uszóhid.

így neveztük el, jobb kifejezés hiányában, azt avasbádog
csöveken nyugvó vizi járóművet, a melyről történik a tulajdonképeni vizsebességmérés.
Ezen uszóhid — mely a III. és IV. táblán felülnézetben és
két metszetben fel van tüntetve — á ll: két egymástól 2*5 m.
szabad távolságban, kereszttartókkal és megfelelő keresztköté
sekkel szilárdított 10 m. hosszú, 85 cm. átmérőjű és 8 mm. erős —
vasbádogból készült — (válaszfalak által) 3—3 vízhatlan részre
osztott, elől letompitott vascsőből. E vascsövek derekából körülÉvkönyv III. 1888.

belül 45°-nyi szög alatt indulnak ki az 5 %o/ 6 mm.-es szögvasból
készült támasztok oly hosszúságra, hogy az ezeknek végein átfutóvízszintes (szintén so, во/в mm. szögvasból készült) kereszttartókra
helyezett fedélzet a vascsövek tengelye (vizvonal) felett egy méter
magasságban áll. — A fedélzet 10 cm. széles 5 cm. vastag fenyőfa
léczekből van képezve, melyek 1 cm.-es hézagok kihagyásával
vannak a kereszttartókhoz erősítve.
A fedélzet köröskörül korláttal van szegélyezve, mely korlát
1 cm. belső átmérőjű gázcsőből készült. A korlátnak 2 cm.-es
átmérőjű oszlopai közül az elülső sarkokon levőkre egy-egy
tágabb gázcső van huzva oly czélból, hogy az uszóhid megköté
sére szolgáló — és rendesen a sarki oszlopoknál bejövő — horgony
kötelek meghúzásánál ezen kötelek az oszlopokon ne csuszszanak, hanem gördüljenek. — Az uszóhidhoz, mint vizi járműhöz
tartoznak még: elől a kötéltartó bakok és kötélvezető szaruk,
hátul a kormánylapát, vagy timon.
Az uszóhidnak, mint sebességmérő eszköznek, felszerelései a
következők:
a) A kötélzáró készülék (1. IV. tábla 4-ik ábra) mely arra
szolgál, hogy oly esetekben, midőn a medren át a sodronykötelet
ki lehet huzni, a mérés függélye könnyen elérhető és az állás
oldalmozgások ellen biztosítható legyen. Ezen készülék, mely két
teljesen egyforma példányban az uszócsövek legelejére van erő
sítve, áll két vezető rézcsigából (a. a.) és egy ezek közé helyezett
szilárd kötélvezetékből, (b) mely utóbbinak a csatornája azonban
1 mm.-rel mélyebb, mint a csigáké (hogy a sodronykötél a csigá
kon való gördülés alkalmával ezen szilárd vezetéken ne csuszszék).
Szemben ezen szilárd vezetékkel van egy kétkarú emeltyű, mely
nyitott állapotban bőséges helyet nyújt a kötél szabad mozgásá
nak, zárt állapotban pedig a kötelet mozdithatatlanul közé szo
rítja, a saját (kiszélesbitett) karja közzé és a szilárd kötélvezető
csatornája közzé.
ß) A leeresztő szerkezet, mely tulajdonképen két részből á ll:
a szárnytartó vassulyból és a leeresztő gépből.
A szárnytartó vassuly egy 3 m. hosszú, 1 0 cm. átmérőjű,
tehát körülbelül 2 métermázsás — két végén kúp alakra hegye zett-hengerelt vasrúd, mely a felfüggesztés létesithetése végett
két végén 50 cm. hosszú vaskarokkal van ellátva. Az elülső végén
levő felfüggesztő vaskarhoz van szegecselve, a szárny felvételére
szolgáló kar, mely olyan hosszú, hogy a reá erősített szárny
lapátja az uszócsövek elejénél érjen a vízbe. Ezen elülső — szárnytartóval ellátott vaskar, a leeresztő sulylyal nincsen szilárdan
összekötve, hanem ez csak, egy megfelelő fúráson, át van huzva
a vashengeren és lent egy csavaranyával a leesés ellen biztosítva :
egy a szárnytartó karral ellenkező irányban, a felfüggesztő vas
alsó végére, kovácsolt nyujtványnak és a nagy vashengernek egy
tengelyébe eső fúrásán át tolható erős vasszeg által pedig a szárny
tartó karnak a vashenger tengelyével összeeső iránya van bizto
sítva. Ezen különleges — mozogható — szerkezetű felfüggesz
tésnek czélja az, hogy a szárny feltevésénél és annak mérés
közben is sokszor szükséges kezelésénél, az egész kart 90° szög
gel be lehessen fordítani, miáltal a szárny egészen a padozat
széléhez jut, ahol annak kezelése kényelmes és veszélymentes.
Használaton kivüli állapotában a vassuly két — a padozat
nyílásán át fektetett és befordítható lapos vastartón lévő fészkek
ben nyugszik.
8
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A leeresztő vashenger mindkét végén, az ábrában ilf.-nél
látható dupla járatú igazitó csavar közvetítésével, egy 6 mm. erős
horganyzott vassodronykötéllel van összekötve, mely kötél két
vége, a vasállványra erősített 2 0 cm.-es csigákon át, a leeresztő
gépből indul ki.
A leeresztő gép egy közönséges, fékkel ellátott, horgonyemelö
gép mintájára készült, azzal a módosítással, hogy a dob, mely
nek kerülete 994 mm. (a sodronykötél átmérőjével együtt tehát
pontosan 1 ‘0 m.) egy borda által két részre van osztva és egyegy rész oly széles, hogy arra 30 sor kötél reá fér. A dobnak
egyik alaplapja bevésett vonalak által, decimétereknek és féldecimétereknek megfelelőleg, 1 0 , illetve 2 0 részre van osztva, a ten
gely pedig, kifelé megnyujtva, egy végtelen csavarban végződik,
mely egy kis fogaskereket úgy forgat, hogy a dobnak minden
egész forgása alatt a kis keréknek egy foga mozog odább. Ezen
fogaskerék is úgy, mint a dob alapja bevésett számokkal és
mutatóval lévén ellátva, módot nyújtanak arra, hogy a leeresztő
vassuly és evvel együtt a szárny mélységi helyzete a leeresztő
gépen legyen leolvasható.
■{) Az észlelő helyiség egy 2 méter hosszú és 2 m. széles
deszka épület, mely a gépek és villamos készülékek elhelyezésére
szolgáló asztallal és polczokkal fel van szerelve és melyhez
— kívül — a villamos telep befogadására szolgáló láda van még
csatolva.
Az uszóhid úgy szerkesztve és összeállítva, mint az az előbbeniekben le van Írva, a szemlélőre egy szilárd és a kelleténél talán
nagyobb igénybevételt is biró vizi járómű benyomását teszi;
különösen a padozatnak magas fekvése az, mely némelyek által
talán kifogásalható is lenne, abból a meg győződésből indulva ki
hogy azon esetre, ha megelégedtünk volna avval, hogy a padozat
csak nehány decimeterrel álljon magasabban a vizszinénél, rög
tön elesett volna a támasztó szögvasaknak tetemes része, ez által
az építmény súlyra nézve könnyebb, az úszó csőpár szükebb és
egyszersmind az egész jármű könnyebb járatú is lehetett volna.
Eltekintve attól, hogy a szóban forgó uszóhid főbb méretei
és elrendezése a volt műszaki tanácsnak határozatán alapulnak«
a vízrajzi osztály 3 évi tapasztalata alapján bátran mondhatja,
hogy az egész szerkezeten és összeállításon még most is alig
találna valami változtatni valót és ha a méreteknek még nagyobbá
tételéről nem is szól, azoknak kisebbítését semmi esetre sem
ajánlaná.
Kísérletek és próbamérések megtételére szolgáló ilynemii
járóműveknél — kivált ha hozzá még a legkedvezőbb időjárást
is tetszésünk szerint bevárhatjuk, meglehet, hogy gyengébb
méretek is megfelelnének, de komoly gyakorlati czéloknál, midőn
nemcsak, hogy az idő viszontagságaitól nem függetleníthetjük
magunkat, hanem még azt is tekintetbe kell venni, hogy a leg
több és legfontosabb méréseket épen a legnagyobb és legsebe
sebb folyású árvizekben kell teljesíteni, és hogy az ilyenkor ren
desen uralkodó nagy tavaszi viharok által felvert méteres hullá
mokkal daczolva, a képzelhető legkedvezőtlenebb viszonyok
között kell vontatni, vagy tengernyi árterületeken napokig hány
kolódni és végre azt sem felejtve, hogy éveken keresztül folyta
tandó ilyen rendkívül fárasztó — de e mellett folytonos nagy
figyelmet igénylő — munkához múlhatatlanul szükséges, hogy
úgy a mérnök, mint a 1 0 — 1 2 munkás feltétlen biztonságban

érezzék magukat: könnyen belátható, hogy kisebb méretekkel,
de főleg alacsonyabb fekvésű padozattal biró ilynemű uszóhid
szerkesztése, melyen az ember mérsékelt hullámverés általi
lesepretés ellen sem volna biztosítva, törvénybe ütköző’ vétkes
mulasztás lett volna.
2. A mérő eszközök.

a) A sebességmérő szárny.
A közvetetten módon végrehajtott sebességmérésekhez —
mint az az általános rész elején már említve volt — kizáró
lag Woltmann-féle szárnyakat használtunk. Ezen — a múlt szá
zad végén először alkalmazott — vizsebességmérő műszer az idők
folyamán annyiféle átalakításon ment keresztül, hogy most már
valóban nem könnyű dolog a sok közül egy olyant kiválasztani,
mely bizonyos adott viszonyok között mindenféle igényeket
kielégítsen.
A különféle szárnyak között vannak ugyanis olyanok,
melyek mérsékelt mélységű, de nagy sebességű vizekben hasz
nálhatók előnyösen; mások ismét kevésbé sebes folyású és nagy
mélységű folyamokra alkalmasak; ismét mások tiszta vízben
kitünően működnek, mig iszaptartalmu és novény szálakat hajtó
vizekben éppenséggel nem használhatók. Igen helyesen mondja
erre nézve V. Wagner tanár, hogy: «A hidrotekhnikusnak, víz
mérő műszereit — melyeknek szerkezetétől és kezelésétől függ
nagyrészben az elérendő siker — nem szabad a gépész által fel
találtatni; neki magának kell azokat kigondolni, javítani és kon
zerválni, segítségül véve azokat a tapasztalatokat, melyeket ezen
— lényegében nehezen kikutatható elem tanulmányozásánál
maga megszerzett.»
A vízrajzi osztály tényleg a legkülönfélébb összeállítású
szárnyakat vette próba alá, azokat a változó viszonyoknak meg
felelően módosította, átalakította, úgy a hogy a szükség azt meg
kívánta.
Hogy a számos rendszerű és szerkezetű sebességmérő szár
nyakról egy kis áttekintést nyújtsunk, felsoroljuk itt a haszná
latban álló műszereket, amint azok javítások és ujjitások folytán
egymásból keletkeztek:
A Woltmann-féle szárnyak, mint tudjuk, általában mind a
vizszálak irányában fekvő tengely körül forgó két vagy több
lapátból állanak, mely vitorlákra a viz — sebességének meg
felelő — kisebb-nagyobb nyomást gyakorolván, ezeket forgó moz
gásba hozza.
Eredetileg ezen lapátok négyszögletes sik lemezekből készül
tek és a küllőkre úgy voltak reá helyezve, hogy egymásközt a két
lemez 90° lapszöget képezett, a vizszálak pedig 45°—45°-u
szög alatt érték a lapátokat. — A küllők hosszát aszerint változ
tatták, amint a szárny nagyobb vagy kisebb sebességű viz meg
mérésére volt szánva; tudván ugyanis azt, hogy a kis nyomású
vizszál is képes a szárnyat megfordítani, csak elég hosszú legyen
az emeltyükar (küllő). (Ezen utóbbi körülményt az újabb szer
kesztők már nem méltatják a megérdemelt figyelemre). A négy
szög alakú lapátok később körszelet alakuakra lettek átváltoz
tatva, de azért a sik lap megtartatott.
A sik lapátokkal biró szárnyakról mondani sem kellene
talán, hogy igen ezélszerütlen elrendezést mutatnak a folyó viz-
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beíi végbemenő forgás alkalmával: mint szilárd és változatlan
hajlásszöggel biró anyagi siklapok ugyanis a vizszálakat elmet
szik és elfordítják, ez által a vízben forgatagok képződnek, ami
természetesen az arányos forgás rovására megy. Ezt elkerülendő,
később olyan szárnyakat szerkesztettek, melyek ugyancsak a
hosszu küllőket megtartva, sik lapátok helyett, csavarfelület
szerint görbülő lapátokat mutatnak.
A küllők később mindinkább rövid ebbek lettek, úgy, hogy a
lapátok már majdnem a tengelyt érték, most pedig Amsler Laffon
sehaffhauseni gépész már olyan szárnyat is készít, melynek
egyáltalán nincs küllője, hanem a két vitorlának megfelelő
alakú fémlemez egy darabban csavar szerint meg van hajlítva és
a gerendélynek megfelelő hasadékába behúzva (III. tábla. 6 . ábia)
Közös alkatrésze valamennyi szárny szerkezetnek a számláló
készülék, mely egy a gerendélyből kivágott végtelen csavarba
fogódzó fogaskerékből áll, és a különböző szárnyaknál csak abban
van némi eltérés, hogy a számláló fogaskerék némelyiknél csak
az észlelés tartamára kapcsoltatik be a végtelen csavarba, mások
nál pedig állandóan a szárnynyal forog az.
A régibb szerkezetű "VVoltmann szárnyaknál a fogaskerék
bekapcsolása egy zsinór meghúzása által történt, melyet az ész
lelési idő elmúltával eleresztvén, azt okozza, hogy a kerék saját
súlyánál fogva (vagy még külön rugóerővel is) ismét kiesik a vég
telen csavarból. — A zsinór meghúzásának és ezen állapotban
való hosszabb idejű megtartásának kényelmetlen és bizonyos
körülmények között (nagy mélységű, vagy nagy sebességű víz
ben) felette bizonytalan kezelése szolgáltatott okot különféle kiés bekapcsolási rendszerek szerkesztésére. — Ezek között leg
jobban sikerült az Ainsler-féle, melynél úgy a bekapcsolás, mint
a kikapcsolás, a zsinórnak egyszeri megrántása által történik. Az
egész szerkezet (1. III. tábla 4. ábra) nem áll egyébből, mint egy
csillagalaku kerékből, melynek ágközei felváltva közelebb és
távolabb állanak a tengelytől. Ezen keréknek fokonkénti forga
tása által egy, a számláló kerék csapágyait hordó, emeltyű majd
magasabb, majd alacsonyabb állásba jut és ez által a számláló
kerék fogazata majd bekapcsoltatik a végtelen csavarba, majd
ismét kirekesztetik belőle. — Az egész szerkezet különben az
idézett rajzból világosan megérthető.
Más szárnyaknál pl. a Harlacher-félénél, a hol a forgások
száma mindig villamos számláló vagy irókészülék közvetítésével
jeleztetik, a számláló kerék rendesen állandó összeköttetésben
áll a végtelen csavarral, vagy legalább úgy van avval összekötve,
hogy ezen kapcsolási állapot megváltoztatása a viz színéről nem
eszközölhető.
A szárnyak lesülyeszlésére nézve, szintén általánosságban,
megjegyezhető, hogy az legczélszerübben egy függélyesen álló
rúdon való csúsztatás által történik. E végből el van látva min
den szárny (az egész szerkezet súlypontja táján) egy csödarabbal,
mely a függélyesen álló rúdra reá huzatik, s rajta mindenféle
magassági helyzetbe hozható és megtartható.
A függélyesen álló rúd Harlachernél (1. IV. tábla 4-ik ábra)
egy végig felhasitott gázcsőből áll, melynek hasadékában egy a
szárny testéből kiálló nyujtvány mozog, mi a szárnynak a vizszálak irányában, illetőleg a szelvényre merőleges irányban való
megtartására igen czélszerü eszköznek bizonyult.
Sokszor — és nálunk mondhatni mindenkor — előfordul
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azonban, hogy oly mély vizekben kell mérni, melybe rudat füg
gélyesen leállítani és a nagy viznyomás ellenében ily helyzetben
megtartani lehetetlen. By esetekre az Amsler-fele szárny egy
külön alkatrészszel, — az u. n. Cardan-féle könyökkel — van
felszerelve, mely a III. tábla 3. ábra szerint egy 5 cm. hosszu
IVa cm. vastag, alul-felül gyűrűben végződő, keresztalaku fém
rudacskából áll, ez körül van fogva egy kis csővel, mely a
keresztrudon, mint tengely körül, bizonyos határig foroghat, a
most emlitett fémcső pedig egy valamivel tágabb csőbe lévén
| dugva, megengedi, hogy a szárny a viznyomás által mindenkor
a szálak irányában helyezkedhessél?. — Az alsó gyűrűbe bej akasztatik egy 40—50 kg. súlyú vaslencse, mig a felső gyűrűbe
a viz fölött levő leeresztő gépbe szolgáló 5 mm.-es vassodrony —
I vagy czélszerübben sodronykötél — köttetik meg.
Ezen utóbbi berendezés — könnyen belátható okokból —
nem egészen czélszerü, mert nagy sebességű vízben a szabadon
függő — és meglehetős nagy felülettel biró szerkezet egyrészt a
viz által túlságosan ki lesz térítve függélyes helyzetéből — és
igy a leeresztő gépről leolvasott mélységek hamisak — másrészt
pedig, mint hosszu inga sohasem függ szilárdan a vízben, hanem
mindig játszik.
A vízrajzi osztály uszóhidján a szárny felfüggesztésénél az
elmondott kétféle szerkezet egyesítve van, amennyiben az Amsler-féle felfüggesztésnek azon hátránya, hogy a szárny nem tart
ható meg a szelvényre merőleges helyzetben, szilárd szárnytartó
vaskar alkalmazásával van elkerülve, a nagy mélységekben
használhatatlan Harlacher-féle rudvezeték helyett pedig sza
bad felfüggesztés van választva. Ezen szabad felfüggesztés azon
ban, nem mint Amslernél egy szálon, hanem — mint már
i fentebb említve volt — egy 3 m. hosszu 200 kg. súlyú vas
henger két végéből kiinduló, — két 6 mm.-es sodronykötél segé
! lyével történik.
Hogy ezen elrendezéssel a kívánt czél — t. i. függélyes és
; a szelvényre merőleges irány — mennyire lett elérve, az könynyen megítélhető, ha meggondoljuk, hogy a két szálon függő
nagy súly a víznek csak 1 0 cm. átmérőjű körlapot nyújt, valamint
azt, hogy ha a vizszálak az egész vashengert eredeti (a szelvényre
merőleges) helyzetéből ki akarják téríteni, akkor a víznek ezen
vashengert egyszersmind némileg emelnie is kell; ennyi erőt
pedig az aránylag csekély felületen működő víznek nem tulajdo
níthatunk.
Erős forgókban tett kísérletek mutattak ugyan a vashenger
irányában beállott némi kis eltérést (a mit a két felfüggesztő
sodronykötél vizfölötti részének elcsavarodásából lehetett konsta
j tálni) ; de sebességmérési szelvényekben alig lehetett a két fel
| függesztő kötélben iránykülönbséget észrevenni, következésképen
a vashenger bárminő mélységben elég merőlegesen állott a szel
vény irányára.
Megemlitendőnek tartjuk e helyen még a felfüggesztett
|
szárnynak függélyes állásban való megtartására szolgáló beren
dezést, mely Hollandiában használtatott nagyobb mélységű és
| sebességű folyók megmérésénél. Ott ugyanis (1. XII. tábla, 1. ábra)
a szárny szintén (de csak 1‘5 m. hosszu) vashengerre erő! sittetett, mely vashenger szintén két szálon függött. Ezen arány
lag csekély súlyú vashenger függélyes helyzetének biztosítására
kinyújtottak a mérési hajó elején két 7 m. hosszu fagerendát,
8*
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ezeknek a végére volt erősitve egy-egy csiga és ezeken át futott
a hajó fedélzetén levő emelő-gépből két kötél, mely viz alatt a
vashenger elején egyesülve lehetségessé tette a viz nyomása
által esetleg elhajlitott szárnynak visszahúzását. — Látni való
azonban, hogy ezen készülék úgy a megkivántató nagy méretek
nél fogva, mint a kezelésnek nehézségénél fogva (mert minden
féle vízmélységnek más kötélhossz felel meg) nem alkalmas
arra, hogy általános elterjedésben részesüljön. A vízrajzi osztály
felszerelésénél pedig egyáltalán nem volt szükséges a szárnykötél
függélyes helyzetét még külön szerkezetekkel biztosítani, mert
nálunk a vashenger súlya 2 -szer akkora, az ezt tartó, vékony
sodronykötél vizfölötti része pedig csak fél olyan hosszú volt,
mint a mondott példában használt megfelelő, leeresztő szerke
zetnél és ennélfogva a függő sodronyok lehajlása a legsebesebb
vízben is oly csekély volt, hogy nem lett volna érdemes e miatt
az egész uszóhid szerkezetét még komplikáltabbá tenni.
A szárnyforr/ások számainak észlelésére szolgáló berendezés
egyik főalkatrésze: a gerendélybe vágott végtelen csavarban
fogódzó fogaskerék, már fentebb érintetett. Itt még csak azt
akarjuk hozzátenni, hogy ezen rendesen 100 (Harlachernél
csak 50) foggal biró főkerék mellett van még alkalmazva egy
második kerék Vio áttétellel, úgy hogy az egyikről a szárnynak
1 0 0 forgását, a másikról pedig az egyes forgásokat lehet leol
vasni. — A leolvasás maga vagy közvetlenül, a számláló kerekek
beosztásáról, történik, mely esetben minden észlelés után a szárny
a vízből kiemelendő, vagy pedig villamos, vagy hangmüvi átvitel
segélyével, midőn a szárny az egész mérés tartama alatt vízben
marad és csak az időközönkint jelentkező villamos, vagy akusz
tikus jelzések olvasandók meg bizonyos meghatározott időtarta
mon át. — A villamos átvitel létesítése czéljából a számláló kerék
(vagy ha minden egyes forgást akarunk jeleztetni, a szárny ten
gelye) el van látva egy peczekkel (1. III. tábla, 5-ik ábra), mely a
keréknek egy-egy körülfordulásánál (tehát 1 0 0 szárnyforgásnál)
egy villamfolyamot indit a vonalba és ezen villamfolyam egy,
az észlelő előtt álló, csengetyiit szólaltat meg, vagy egy megfelelő
írógéppel egy vonalat huzat. — A hangmüvi átvitelnél pedig,
melyet Wagner alkalmazott először (1. IV. tábla, 1 és 2-ik ábra)
ónéi, a villamos érintkező peczek helyett, egy kis kalapács üt
egyet egy vaspálczára, ez a vizszinből kivezető fémhuzallal,
és ennek vége fent, üres fadobozzal van összekötve, melyből
az egyes kalapácsütések elég tisztán kihangzanak.
A sebességmérő szárnyak összehasonlításánál végre még
egy — a szerkezetben rejlő — körülményre kell figyelmeztetni
és pedig arra, hogy ezen műszer a különböző vizek minősége
iránt hogyan viselkedik. A természetes folyóvizek — tudvalevő
leg — többé-kevésbbé iszaptartalmuak és ezenkívül az árvizek —
különösen a tavasziak — sürü tömegekben hajtanak olyan nö
vényi alkatrészeket, melyeket vagy a hullámterekről szedett
össze, vagy a meder partjaiban tenyésztek, vagy végre az elolvadt,
téli jégkéregről jutottak a vízbe.
A vízben lebegő ezen idegen alkatrészek legkellemetlenebb
akadályát képezik a szárnyméréseknek. Mindkettő a szárnynak
meglassitását, sőt bizonyos körülmények között annak teljes
megakasztását okozza.
Az iszaplerakodás ott történik, a hol a viz a szárny egyes
alkatrészei által szabad folyásában megakadályoztatva, megcsen

desedni kényszerül. Beiszapolásnak leginkább kitett helyek tehát
a lapátok mögött levő tengely gallérja a, a gerendély végénél a
csapágy b, a számláló kerekek csapágyai és lapközei, és végre
mindazon kisebb közök és zugok, melyek két-két mozgó alkat
rész között léteznek. Az iszap-lerakodás káros befolyása rögtön
a mérés megkezdése után szokott előállani és dús iszapu folyók
ban, pl. a Tiszában, mérés közben már alig 1 óra alatt annyira
halad, hogy a szárnynak szabad kézzel való forgatása alkalmá
val a közökbe szorult homok által okozott éles csikorgás tisztán
hallható, a mozgatás akadálya pedig határozottan érezhetővé
válik.
Ezen szempontból bírálva el az egyes szárnyszerkezeteket,
legjobbnak kell elismerni a régi szerkezetű Woltmann-szárnyat,
mert itt a tengely körüli gallér meglehetős rövid és elég bő, a
számláló kerekek csapágyai és lapközei pedig szintén kevésbbé
vannak szűkre készítve. Második helyen áll az Amsler-féle szárny,
mely mint tudjuk, főleg csak a lapátok -alakjában és méreteiben
tér el az eredeti Woltmann-szárnytól és csak a ki- és bekapcsoló
készülék komplikáltabb szerkezete miatt tartalmaz valamivel
több zeg-zugot, mint az eredeti Woltmann-szárny.
A Wagner-féle —- hangművi jelzésre berendezett — szárny
gerendélye — mint a rajzból láttuk — egy palaczkszerü csőbe
lévén zárva, igen alkalmas helyet nyújt az iszap lerakodására,
mely rósz berendezést legföljebb csak az mérsékelheti, hogy a
palaczkcsö öble a gerendély vastagságához képest elég bő arra,
hogy a mérés tartama alatt belejutott homok a csőben még
leüllepedhessék a nélkül, hogy a tengelyt súrolná.
Legrosszabb berendezést mutat ezen tekintetben a Harlacher-féle szárny (hydrometer), melynél a gerendély és a
számláló kerék és a rajta levő villamos érintkezők (contakt) va
lamint a tengelyre erősített egyes forgásokat jelző érintkezők is
egy fémdobozban végződő — meglehetős szűk csőben vannak
bezárva, a nélkül, hogy ezen szűk cső — mint Wagnernél —
egyszersmind tisztogatás végett elég gyorsan és egyszerű módon
ki volna nyitható. A Dunán végzett méréseknél használt Harlaclier-féle szárny egy-egy napi használat után (még pedig apa
dásban levő kis vízállásnál) annyira nyikorgóit és az egyes for
gásokat közvetítő kontaktus, a közéje szorult homok miatt, oly
rendetlenül működött, hogy az egész szárnyat mindennap szét
kellett szedni, mi által természetesen úgy az egyes szerkezeti
alkatrészek, mint az egész összetétel és összműködés mindig
jobban jobban megkárosultak.
A viz által hajtott növényi alkatrészek káros behatása úgy
nyilvánul, hogy azok a szárny lapátjai közé kerülvén, a forgás
alatt a tengely körül csavartatnak és a viz nyomása által mindig
jobban-jobban belenyomatnak a gerendélynek gallérszerű csap
ágyába, miáltal a szárny azonnal nehezebben és rendetlenül
forog, mig végre teljességgel megáll. — Ezen hiánynak minden
féle szárny alá van vetve és ezen nem is lehetne segíteni, mert
az oda hajtott moszatoknak és fölötte hajlékony és hosszú nö
vényszálaknak a szárny által maga körül kell csavartatniok;
az egyetlen lehetséges eszköz pedig — a szárny előtt bizonyos
távolságban alkalmazott terelő lapát, vagy a szárnyat körülfogó
fémcső — a víznek szabad folyását nagy mértékben gátolják.
Nem marad tehát egyéb hátra, mind minden egyes észlelés
után (de természetesen csak árvíz idején és ekkor is csak a fel
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szín közelében történt mérés után) a szárnyat felszínre húzni,
megvizsgálni, letisztítani és a rajta talált esetleg akadályt a
jegyzőkönyvbe beírni.
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3-ik ábrájában van feltüntetve. O-nál van a szárny tengelyére erő
sített tárcsa, melynek átvonalozott része kaucsukból van készítve,
r a fémrugó, mely a rajzban az egyik végével a tárcsának férni
részén fekszik. A szárny testével összeköttetésben álló csavarból
indul ki egy huzal és megy a villamos telep egyik sarkához; a
telep másik sarkából folytatódik a huzal a felfogó készülék egyik
szorító csavarjához, ennek második csavarjától pedig a sodronyvezeték vissza megy a szárnynyal elszigetelten összekötött r ru
góhoz. Miből látszik, hogy mindaddig, mig a rugó a szárny ten
gelyén levő tárcsának fém részén csúszik, a villamos vezeték
zárva van és az áram keringhet. — Az áram keringése alatt pe
dig a felfogó készülék folytonosan végzi azon meklianikai mun
kát, mely az észlelési eredmények közvetetlen vagy közvetett
feljegyezheté3e végett szükséges; t. i. vagy egy delejtüt tart
lengő mozgásban, vagy egy csengetyüt szólaltat meg, vagy végre
maga a felfogó készülék írja le az áram által közvetített észlelési
adatokat.

ß) Az észlelési adatok átvitelére szolgáló eszközök.

Említettük már egy helyen, hogy a vízrajzi osztály sebességméréseinek nagyobb része az Amsler-féle, — másik része pedig —
1889. év tavaszán — a Woltmann-féle régibb szerkezetű szárny
nyal végeztettek. Az adatok — nevezetesen a szárnyforgások —
jelzése villamos utón történt és csak kivételes esetekben — midőn
oly hullámtereken kelletet mérni, a hová az uszóhiddal, vagy a
kapcsolt ladikokkal nem lehetett beférni, — olvastattak le a for
gások közvetetleniil a számláló kerekekről.
A villamos utón beérkezett jelek, vagy gép által írattak fel
közvetetlenül, vagy az észlelő jegyezte fel azokat hallás után.
Gép által csak az uszóhidról végzett mérések jegyeztettek fel,
mivel ez sokféle és komplikáltabb szerkezetű műszereket igényel.
Első sorban ezen utóbbiakat akarjuk itt bemutatni.
1. Az Írógép. (Chronograph.)
Észlelni, mint tudjuk, főleg kétfélét kelletett; a viz által
Az uszóhidon önjegyzésre berendezett felfogó készülék a
hajtott szárny forgásainak számát és az ezen forgási számoknak
megfelelő időt. — A forgások számának villamos utón való átvite mindenki által ismert Morse-féle távirógépből áll, azzal a különb
lére a szárny kétféle érintkezővel (kontakt) van felszerelve: az séggel, hogy a Morse-féle gépnek 1. Írókarja helyett itt 4 ilyen
egyik, mely a szárnynak minden egyes forgását jelzi, a szárny kar van és hogy a papírszalagot itt nem óramű hajtja, hanem
tengelyén van alkalmazva, a másik pedig, mely minden 1 0 0 for villamos áram által táplált motor. •
Az írógép szerkezete a VIII-ik táblán van elől- és felülgásnál küld egy villamos áramot a jelző készülékbe, a számláló
kerékre van helyezve. Mindkettő külön-kiilön, vagy együtt is nézetben feltüntetve; m—m betűkkel vannak megjelölve az egyegymáshoz tartozó villam delej párok; melyek mint tudjuk patkóhasználható.
Az érintkező maga, ezüstözött, vagy kis platina-lemezzel alakú lágyvas magvakra húzott és selyemmel elszigetelt sodrony borított, két fémdarabból áll, melynek egyike (villamos veze tekercsekből állanak és ezen sodronytekercsek végei a c—c-vel
tés tekintetében) elszigetelten, a másik pedig közvetetlenül — jelölt csavarpárok alá vannak szorítva olyformán, hogy mind
fémileg — van a szárny testvével összekötve. — Az Amsler szár egyik villamdelej pár igy összeállítva, egy-egy olyan felfogó ké
nyon alkalmazott érintkezők, a III. tábla 5-ik ábrájában vannak szülék szerepét játszsza, a milyen az előbbeni oldalon az áramkör
feltüntetve. A minden forgást jelző érintkező az ábra bal oldalán bemutatásánál vázolva lett. — A fennálló helyzetben levő vilúgy van szerkesztve, hogy a szárny gerendélyére egy harmadrész lamdelejek fölött (állító csavarral és rugóval r) szabályozható
körtárcsa van forrasztva uj ezüstből és ezen Vs tárcsa kaucsuk- 2 — 3 mm. távolságban lebeg egy két karú emeltyű, egyik végére
ból pótolt teljes tárcsává van kiegészítve. Ez képezi tehát a erősített lágyvasdarab h horgony, az emeltyű másik végén ke
szárny testével fémileg összekötött részét az érintkezőnek. A szi resztül pedig — szintén szabályozható magasságban álló t
getelve összekötött másik rész egy (szintén uj ezüstből készült) aczéltű van csavarva, mely aczéltű hegye az emeltyű első végé
rugóból áll, mely kaucsuk-lemez közvetítésével van a szárny nek lebillenése által egy körülbelül 1 '5 cm. széles és foroghatóvá
testéhez erősítve és mely a tárcsával folytonosan érintkezvén, a készített b fémhengerbe vágott barázdába nyomul.
Ezen barázdált fémhenger mellett igen közel áll egy ugyan
szárny forgása alatt annak majd a férni részletével, majd a kan
oly nagyságú másik fémhenger, melynek felülete érdessé van
osuk részszel jut érintkezésbe.
A 100 forgást közvetítő kontaktusnak fémileg összekötött reszelve és mely a villamos motor által folytonos mozgásban
része egy, a számláló kerékbe csavart, kis fémpeczekből áll; a tartatik, mi által a két henger közé tett papírszalag — mely elő
szigetelt összeköttetésben álló részt pedig egy, ezen peczek ma ször a tű és a barázdált henger között, azután a barázdált és az
gasságában rugó által megtartott és kaucsuk- vagy csontlemez érdes felületű henger között halad — а Г tartánykerékröl lefej
tetik és a tű előtt elhuzatik.
segélyével megerősített, uj ezüst emeltyű képezi.
Ha most — az áramkör vázlatrajza szerint — (1. VII. tábla,
Az egyes forgásokat jelző kontaktus e szerint addig működik,
mig a szárny 1/з forgást megtesz, a 1 0 0 forgást jelző pedig úgy 2 -ik ábra) a szárny forgása következtében az r rugó a tengely
van berendezve, hogy az érintkezés 1 0 — 1 2 szárnyforgás tarta férni részével érintkezik, akkor — mint tudjuk — a villamfolyam,
mának megfeleljen; miből következik, hogy lassú vízben is a jelfogó közvetítésével, az Írógép sodronytekercsét körülfutja,
(midőn az egyes forgásokat jelző kontaktus lesz bekapcsolva), mi által a tekercsben levő lágyvas magvat (a folyam erősségé
sebes vízben is, elég ideje van az érintkezésnek arra, hogy a vil nek, a sodronytekercs méreteinek és a sodrony hosszának meg
lamos áram hatását a felfogó készülékekben kellőleg jelezhesse. felelő erősségű) delejjé változtatja át, mely a fölötte lebegő lágyA jelző alkatrészeknek összekapcsolása a viz fölött levő vasvégü emeltyükart azonnal magához rántja és addig megtartja,
teleppel és felfogó készülékkel vázlatosan a VII. tábla 2-ik és mig csak a folyam a szárny tovább forgása által meg nem sza-
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kittatik. Ha ezalatt a papírszalagot a motor által folytonosan I barázdás hengerrel együtt lefejti a tekercsről a papírszalagot,
húzva képzeljük, akkor a tű a papírszalagot a barázdába nyomja mely az irótű előtt elvonul.
és ezáltal egy a barázda szélességének megfelelő folytonos vona
Az írógép használata ezek szerint tehát igen egyszerű: nem
lat húz. Ilyen berendezés az Írógépen — mint láttuk — 4 pél kell egyéb, mint az észlelendő mozzanatok keletkezési helyén oly
dányban van meg és igy a papírszalagra egymás alatt 4 sorban érintkező szerkezetet létesíteni, mely a belőle kiinduló és egy villa
lehet jegyeket csinálni, vagyis 4-féle mozzanatot lehet egyidejű mos áramfejlesztő telepen át az írógép megfelelő sodronytekercs
leg és önműködőleg felíratni. Az első sorban fel lesznek jegyezve j végcsavarjához menő, sodronyokat időközönként összeköttetésbe
a szárnyforgások jegyei, a második sorban a fél másodperczek hozva, villamos áramot küld a megtelő villanydelejbe; ez lehúzza
jegyei, a harmadik sorban a 1 0 0 fél másodperczeknek megfelelő a horgonyt és az emeltyű másik végén levő irótű egy vonalot
jegyek, a 4-ik sor pedig tartaléknak marad arra az esetre, ha húz mindaddig, mig ez érintkezés fennáll, azaz mig az észlelendő
egyik vagy másik delej nem jól működnék.
tünemény meg nem szűnik.
Még csak a papírszalagot hajtó motorról akarunk pár szót
2. A jelfogó (Kelais).
elmondani. A papírszalag hajtására azért alkalmaztatik itt villa
mos motor, és nem mint a közönséges Morse-féle táviró-gépeknél
Tudva levő dolog, hogy az írógép tűje csak akkor fog a papi
óramű, m ert:
rosba éles és mély barázdát húzni, ha a villamdelej kellő
1ször, sokkal egyenletesebb a papír legombolyitása, mint
erővel oda szorítja. A villamdelej által kifejtett erő pedig a
az óramű által;
tekercs sodronyhosszán kívül — mint tudjuk — függ az áram
2szór, mert óraművet csak mérsékelt tartamú működésre
erősségétől, mely a delejeket körülfutja. Miből egyszerűen az
lehet kis méretekben készíteni, úgy hogy az észlelőnek amúgy is következnék, hogy minél erősebb telepet használunk, annál éle
sokféle igénybe vett figyelme még az óramű folytonos felhúzásá sebb jegyeket kapunk. Ámde vannak itt olyan körülmények,
nak kötelességével is lenne ok nélkül megterhelve, sőt némely melyek a villamos áram erősségének fokozását korlátozzák. Az
kor, midőn a mérnöknek az észlelő helyiségen kívül a szárny, egyik az, hogy a telep megnagyobbitásával a mérő hajón rendel
vagy a leeresztő gép körül van dolga, az egész óramű le is jár kezésre álló szűk hely csakhamar túl lenne tömve, a fentartási
hatna.
költség megnagyobbítva és a kezelés megnehezítve; a másik és
Szerkezetére nézve (1. Vili. tábla, 3-ik ábra) a motor igen ! egyszersmind legfontosabb körülmény pedig az, hogy a túlságos
egyszerű:
erős battéria a vízben működő érintkezőket — vizfelbontás követ
Mindössze 3 pár villamdelejből áll, melyek vastárcsára keztében — igen hamar megélenyiti, rozsdássá teszi, sőt rövid
vannak körívben elhelyezve, úgy azonban, hogy az egymáshoz idő alatt teljesen fel is emészti.
Főleg ezen utóbbi okból szükséges tehát, hogy csak annyi
tartozó delejpárok a körnek átellenes szélén álljanak. Az ábrában
ml rn{ —
m.,, — ma, ma egymáshoz tartozó delejpárok. Ezen villammennyiséget bocsássunk keresztül a viz alatt működő érint
delejcsoport előtt, lágyvasból készült nyolcz ágú csillagkerék kezőkön, hogy ezek túlságosan ne élenyüljenek, de azért — a
forog, úgy, hogy forgás közben ezen csillagnak mindig csak két vizen keresztül szenvedett veszteség után — még épen elég erős
ága jut pontosan valamelyik delejpár sarkai fölé, a többi pedig ; legyen arra, hogy egy igen érzékeny — és kevesebb mekhanikai
mindig nagyobbodó távolságban áll a pólusoktól. A csillagkerék munka végzésére hivatott — villamdelej (Eelais) jelfogót még
tengelyére reá van huzva egy 8 ágú áramváltoztató kis kerék, működésbe hozzon; az ezen villamdelej által végzett csekély
mekhanikai munka azután arra használtaik fel, hogy egy na
k, melynek ágközeibe 3 rugós érintkező vége eshetik.
Ezen 3 érintkező úgy van elhelyezve, hogy közülök egy min gyobb erősségű villamforrásból (helyi telepből) erősebb folyamot
dig a csillagkerék ágközeiben, kettő pedig az ág csúcsán fekszik. küldjön az írógép delejébe.
A jelfogó szerkezete a IX. tábla 1-ső ábrájából látható, müA 3 érintkező összeköttetésben áll a 3 delejpár sodronyvé
geivel. Az áram változtató kis kerék olyan helyzetben van a nagy I ködése pedig a VII. táblán álló vázlatból érthető meg. O-nál
csillagkerék tengelyére húzva, hogy annak a delejpárnak — mely legyen pl. a viz alatt forgó szárny érintkezője, V, T.-nél az egy
fölé a csillagkerék két ága épen eljutott — az érintkező rugóját két elemből álló vonal telep, M a jelfogó villamdeleje, mely né
a kis áramváltoztató kerék egyik ágközébe szorítja, ez által az hány kilometer hosszú igen vékony sodronyból áll, é-nél van két
áram ezen tekercsben megszakad, de ugyanebben a pillanatban jól megplatinázott (és mindig rendkívül tisztán tartandó) érint
a két másik érintkező rugója felemeltetik a kis kerék két ága kező, mely a vonaltelepből jövő gyenge folyam hatása alatt össze
által az érintkezők csavarjához, mi által össze lesz kötve az a két érvén, záró pontját képezi a H, T. helyi telepből kiinduló és az
áramkör, mely a másik két delejpárt körülfutja; a villamfolyam írógépen keresztül menő erősebb villamos áramkörnek.
behatása alatt most a csillagkerék egyik ága azonnal egy leg
3. A villany elzésü óra.
közelebbi delej pólusa fölé huzatik, de ezen helyzetnek elfoglalá
sával, mint láttuk, az áramváltoztató kis kerék közreműködése
Az észlelés időtartamának meghatározására igen pontos
folytán az áram rögtön ismét meg is szakad és átmegy a legkö szerkezetű hajó-chronometer használtatik, mely úgy van be
zelebbi tekercsbe, és igy tovább.
rendezve, hogy Va másodperczes lenditő-kereke minden lengésnél
Ezen játék minden pillanatban ismétlődik mindaddig, mig egy villamos áramkört zár, és ennek hatása következtében az író
az áram az írógép C6 csavarjainak közvetítése által a motorban gép — a szárnyforgásokat mutató jegyek alatti sorban — meg
keringhet. A csillagkerék forgása fogaskerekek segélyével átvite felelő jegyeket i r ; — de itt sem közvetetlen az órán keresztül
tik a fentebb említett érdes felületű kis hengerkerékre, és ez a bocsátott áram lesz az Írógép villamdelej én körülvezetve, mert
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ezen áramnak — az óra finom belső szerkezetét megkímélendő —
szintén igen gyengének kell lenni, — hanem itt is először egy jel
fogót indít meg közvetetlenül az óra és az ezen jelfogó által köz
vetített erősebb áram megy át az írógépnek megfelelő delején,
körülfutva azonban egyszersmind a most megmagyarázandó for
gás-számláló készüléket is.
4. A forgás számláló.
Ha villamdelej hatáskörében álló emeltyű egyik végét
úgy rendezzük be, hogy az lefelé húzatva ferde fogakkal biró
fogaskerékre üssön (1. VII. tábla, 3-ik ábra), akkor ezen kerék
minden egyes villamos jel megérkezése után egy-egy foggal to
vább fog fordulni és mutatóval felszerelve, ebben oly készüléket
nyerünk, mely bizonyos egymásután bekövetkező egyforma moz
zanatok megszámlálására alkalmas. Ilyen készülék forgásszám
lálónak neveztetik és rendesen arra használjuk, hogy a szárny
áramkörébe becsatolva, annak forgását utánozza, illetőleg meg
olvassa.
Nálunk az uszóhidon más szerepet játszik a forgásszámláló,
a hol ugyanis nincs szükség arra, hogy a szárny forgásait meg
számlálja, mert ezt a munkát az írógép tűje végzi maradandó
jegyekkel; azon esetben pedig, ha az egyes forgásokat mutató
jegyek száma oly nagy, hogy azoknak leolvasása sok időbe ke
rülne, akkor beiktathatjuk még a 1 0 0 szárnyforgásnak megfe
lelő kerék érintkezőjét is és megkapjuk az egyes forgási jegyek
sorában még a 1 0 0 forgásnak megfelelő hosszabb vonalakat is.
Nem ugv áll azonban a dolog az óra által szolgáltatott jegyekre
nézve. Az óra, mint láttuk, minden fél másodperczben indit egy
folyamot, azaz jegyez egy kis vonalat a papír szalagra, mely vonalkáknak a száma egy napi észlelés után oly nagy mennyiségre
szaporodik, hogy azok leolvasása — kivált ha a szalaghajtó mo
tor gyenge működése következtében a Va másodpercz jelek aprók,
rendkívül fárasztó és időrabló művelet.
Ennek elkerülése végett iktattuk be az óra által zárt áram
körbe a leirt forgásszámlálót, hogy a félmásodperczeknek meg
felelő jegyeket megszámlálja, illetőleg hogy ennek mutatója az
óra másodpercz mutatójának járását pontosan kövesse. A forgás
számláló készülék számlapjára helyeztünk azután egy uj ezüst
ből készült rugót, R, melyet a mutató minden körülfordulásánál — tehát minden 100 félmásodpercz után — megérint. Ezen
rugóval már most egyrészt és a mutatóval férni összeköttetésben
álló műszer adatlemezével másrészt, össze van kötve egy külön
telep két sarka és az áramkör ki van egészítve az írógép 3-ik
villamdelejének sodronytekercsével. — Ezzel az lett elérve, hogy
az óra által előidézett 1,ч másodperczes jegyek alatt minden 50
másodpercznek megfelelő helyen a szalagon egy-egy újabb vonal
keletkezik.
5. Az áramkulcs.
Ha az egymáshoz tartozó érintkezőket, villamos elemeket és
villamdelejeket magában foglaló áramkörök mindig zárva volná
nak, azaz ha a sodronyvezeték soha és sehol meg nem szakittatnék, csak az érintkezőknél, akkor az írógép tüjei folytonos mű
ködésben volnának, a motor a papírszalagot folytonosan hajtaná,
a szárnyforgások és az idő jegyei mindig felíratnának, még akkor
is, ha tényleges észlelés nem történnék, a mi természetesen fölös
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leges gépkoptatással, az érintkező elélenyülésével, anyagpazar
lással és a mi fődolog a battériának idő előtti és ok nélküli kime
rülésével járna. Ennek elkerülése végett szükséges minden észle
lés után az áramköröket megszakítani, vagyis az egyes vezető
sodronyokat egy helyen szétoldani. — A vezeték szétbontása leg
egyszerűbben egy fémből készült emeltyű segélyével történik,
mely a sodronyvezeték közé beiktattatván, a vezeték egy részét
képezi. Ezen emeltyűnek egyszerű elforditása által lehetővé téte
tik, hogy az áramkör rögtön megszakittassék, illetőleg egy pilla
nat alatt ismét helyreállittassék.
Négy (a kronograf négy delejének megfelelő) ilyen emeltyűt
(1. IX. tábla, 3-ik ábra), egy közös alapdeszkára helyezve, és sza
bad végeit egy kaucsukpálczával összefoglalva, képezi a felsze
relésünkhöz tartozó főáramkulcsot, melynek mindegyik karja
más-más áramkörbe van iktatva, — mintáz а VII. tábla l-ső
ábráján levő kapcsolási tervből látszik.
Ezen kulcsnak jobbra való fordítása tehát valamennyi
áramkört egyidejűleg helyre állítja, balra történő fordítása pe
dig megszakítja.
6. Az árammutató

( G a lv a n o m e t e r ) .

Általánosan ismert dolog az, hogy villamos üzemre beren
dezett készülékeknél minden lépten nyomon merülnek fel olyan
akadályok és zavarok, melyeknek felkutatása az okoknak különfélesége és a mozgató erő rendkívül kicsinysége miatt nem épen
legkönnyebb dolog szokott lenni. Az első kérdés a zavar okának
kipuhatolása czéljából az, hogy a mozgás előidézésére megkivántató erő megvan-e ? A villamos erő jelenléte nyilatkozik ugyan
egyes feltűnőbb jelenségek által, mint pl. szikra, vagy az emberi
testre gyakorolt erősebb fiziológiai hatások által, de ez csak olyan
erős folyamoknál történik meg, amilyenekre nálunk — műsze
reink finomsága miatt — gondolni sem lehet. Kevésbé erős ára
mok felismerésére fel szokott használtatni a villamos áramnak
delejező hatása, vagyis itt helyesebben mondva azon tulajdon
sága, mely szerint egy villamos áram által körülfutott sodrony
tekercs egy szabadon függő delejtüre ugyanazt a hatást teszi,
mint egy természetes, vagy mesterséges delej. Ezen delejező ha
tásának precis módon való érvényesithetésére szolgál a IX. tábla
4-ik ábrájában feltüntetett árammutató, melynek főalkatrésze egy
kis fakeretre tekert igen hosszú és igen vékony —- selyemmel
körül font — rézsodrony és ezen keret belsejében igen finom
csapokon forogható kis delej tű ; ez utóbbinak tengelyével egy
hosszabb mutató van összekötve, mely a keret fölött elhelyezett
számlap beosztására mutat. — A tekercsnek két sodronyvége a
с, c cs avarok alá van szorítva és ide köttetnek a megvizsgálandó
telep sarkaiból kiinduló sodronyvégek is. A vizsgálat előtt —
vagyis mielőtt a telepből kiinduló sodronyvéget bekötnők, addig
kell az árammutatót jobbra, vagy balra fordítani, mig a mutató
a beosztás 0 pontjára nem áll, mert csak ekkor áll be a delej tű
is, a sodronytekercs is az észleléshez megkivántató legczélszerübb
helyzetbe, a delejes déllőbe.
A battéria sodronyának most történendő bekapcsolása után,
ha van villamos erő a telepben, a mutató azonnal ki fog térni
eredeti helyzetéből és evvel oly szöget fog képezni, melynek
háromszögtani érintője arányos a folyam erősségével. (A szög
eltérés 90°-ot tehát soha sem érhet el.)

64

A TISZÁN ÉS MELLÉKFOLYÓIN VÉGHEZVITT SEBESSÉG-MÉRÉSEKNÉL KÖVETETT ELJÁRÁS RÉSZLETES ISMERTETÉSE.

Lehetséges azonban, hogy a galvanométerben magában van
valami hiba, mert ez is csak olyan műszer, mint a többi. Ilyen
kor vissza kell térni mégis a villamos áramnak, vegybontással
összekötött fiziológiai hatásban nyilvánuló tulajdonságához ; de
annak nem épen legkellemesebb neméhez, a mely abból áll,
hogy a megvizsgálandó elem, vagy telep két sodronyvégét a nyel
vünkre teszszük; ezen esetben a lehető leggyengébb villamos áram
jelenléte is (a nyálnak vegyi felbontása következtében) sajátsá
gos szúrósan sós iz által árulja el magát.

dáló anyag, mint a horgany, a feszült ségi sorban pedig -f- szere
pet játszván, az eredeti elem áramával ellenkező irányú áramot
(sarkitási áramot) okoz.
A polarizálás megszüntetésére kétféle módot ismerünk:
mekhanikai és khemiai módot.
A mekhanikai mód abból áll, hogy a képződött hidrogén
buborékokat egyszerűen letöröljük, vagy a folyadék mozgatása
által azokat leöblittetjük ; a khemiai mód pedig abból áll, hogy a
+ jellegű fémet oly anyaggal veszszük körül, mely bőven oxigént
szolgáltatván, ennek és a képződött hidrogénnek vízzé való egye7. A villamos telep.
I sülését elősegíti.
Nem fejezhetjük be az észlelési adatok átvitelére szolgáló
Ezeket előrebocsátva, áttérhetünk a sebességméréseknél
eszközök leírását a nélkül, hogy a használatba vett villamos ele használt elemek megválasztásának indokolására:
összeállításuk és kezelésük egyszerűsége, valamint fentarmek megválasztásáról, összeállításáról, kezeléséről és fenntartá
j tásuk olcsósága szempontjából kétfelé rendszerű elem jöhetett
sáról is nehány szót ne szóljunk.
Az elektrotekhnika rohamos fejlődésével lépést tartott a v il- csak kérdésbe: u. m. a czink-réz elem rézgálicz oldattal és a
lamfejlesztő galvánelemek javítása és tökéletesbitése. Nem mon - czink-szén elem ammoniak-só oldattal; az előbbeni állandósá
dunk sokat, ha 1 0 0 -ra teszszük az ismeretessé vált különféle villa gánál fogva, az utóbbi pedig nagy villaminditó erejénél fogva.
mos elemek számát, melyek azonban mind főleg az aránylag A czink-réz rézgálicz rendszerű elemek legtökéletesebbje a Daniell
csekély számú villamfejlesztő anyagoknak más alakban és más és Callaud, a czink-szén ammoniaksó rendszeré pedigaLeclanchécsoportosításban történő felhasználásában térnek csak el egymás féle elem. A czink-réz elemek állandóságukat annak köszönik, hogy
tól. Főleg két főczél volt az, mely az elemek összeállításánál az vegybontás folytán — az igenleges fémre (a rézre) nem rósz veze
illetők szeme előtt lebegett, t. i. az elem elektromótorikus erejé tőképességgel biró hidrogénbuborékok rakódnak le, hanem tiszta
rézparányok, ezek pedig nem hogy növelnék az elem belső
nek növelése és az ideális állandóságnak elérése.
Az elektromótorikus erő fokozása a mindenki előtt ismere I ellenállását, hanem vegytisztaságuknál fogva azt még csökkentik.
tes villamos feszültség! sorozat által van korlátozva, amennyibe n Hátránya ezen elemeknek — de csak is a mi czéljainknál —
az elérhető legerősebb áram egyszerűen a feszültségi sorozat két először az, hogy igen gyenge folyamot (alig 1 Voltot) adnak,
legszélsőbb elemének (horgany és szén) és minél erősebb és j következésképen összes eszközeink táplálására túlságos sok
vezetőképesebb sav használata által jön létre. Ennek az útja tehát elemre volna szükség; másodszor, hogy ezen elemek teljesen
I nyugodt állást kívánnak, a mi a hajón meg nem adható és végre
világosan ki van jelölve.
Nem oly egyszerű a dolog az állandóság kérdésében; állan harmadszor, mert aránylag jelentékeny belső ellenállásuknál
dóság alatt értvén azt, hogy az elem eredeti erejét — a sarkok fogva csak ott alkalmazhatók előnynyel, a hol az u. n. külső
ellenállás (vezeték és gépek ellenállása) is megfelelően nagv,
potencziális különbségét — minél tovább me gtartsa.
Minden villamfejlesztő elem, ha a két sarkát zárósodrony mint pl. hosszú távirda vonalaknál, világítási berendezések
nyal összekötjük — röviden: zárjuk — állandóságától függő mér nél stb.
A czinkből-szénből, barnakőből és ammoniaksó-oldatból
tékben mindig gyengébb-gyengébb áramot szolgáltat. Vannak
elemek, melyeknek ereje zárás után néhány másodpercz alatt álló Leclanché-féle elem nagy villaminditó ereje (1*45 V.) kicsiny
már felényire száll le, mások kevésbé gyengülnek meg és néhány belső ellenállása, kezelésének egyszerűsége, kigőzölgésének ár
órán át maradnak ilyen meggyengült állapotban, ismét mások talmatlansága, nagy tartóssága és főleg az által tűnik ki, hogy
pedig heteken át nyújtják a zárás után szolgáltatott villamos munkaközben rendkívül kevés — munkaszünet alatt pedig mond
mennyiséget. A teljesen állandó — de csak elméletben létező — hatni épenséggel semmi ezinket nem fogyaszt, a miért is ennek
fentartása igen kevés költségbe kerül. Állandóság tekintetében
elemeket normális elemeknek nevezik.
Hogy mindeddig nem sikerült elméletileg állandó elemet 1 azonban sok kívánni valót hagy fenn. Zárlat után ugyanis alig
összeállítani annak — egyéb kisebb-nagyobb jelentőségű körül I pár pillanat alatt már észrevehetőig gyengül ez az elem, de
ményeken kiviil — főleg a polarizálás az oka. Polarizálás (sarki- ugyanily rövid idő alatt, ha pihenni engedjük, vagyis ha az
tás) alatt értjük tudvalevőleg azon tüneményt, mely szerint az áramkör nincsen zárva, — ismét visszanyeri eredetileg birt erős
elem működése alkalmával annak folyadékában foglalt vízből ségét, mert a + fémre rakódott hidrogénréteg a szenet körülvevő
(vegybontás folytán) képződő hidrogén, buborékok alakjában, az barnakőben (mangan hyperoxyd) annyi oxigént talál, hogy azzal
igenleges nemű fémre (rézre, illetőleg szénre) reá rakódik és azt csakhamar vízzé egyesülhet.
A Leclanché-elem felsorolt előnyeinél fogva tehát igen
idővel egészen elborítja.
alkalmasnak
bizonyult, hogy a sebességméréseinknél szükséges
Ezen körülmény pedig, mint tudjuk, kétféleképen hat gyönvillamos áramot azzal szolgáltassuk. Egyedüli hátránya t. i. —
gitőleg a folyamerősségre:
az állandóság hiánya — a szárnyforgások és az időjegyek köz
1 . megnagyobbítja az elem belső ellenállását, lévén a lég
vetítésénél nem okozott nagy bajt, a mennyiben ezeknek jelzése
nemű test rósz villamvezető,
mindig csak kisebb-nagyobb időközökben veszi igénybe a telepet
2 . meggyengiti a folyamot azzal, hogy egy ellenkező irányú
áramot indit, mert a hidrogén majdnem épen oly könnyen oxi és mindig marad ennek annyi ideje, hogy a depolarizálás többé-
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kevésbbé végbe mehessen működés közben is. Csak a papirszalaghajtó motorhoz szükséges erőforrásnál volt érezhető az állan
dóság hiánya, mert itt az áramnak az egész (4—5 perezig tartó)
észlelés alatt megszakítás nélkül kellett működnie. A mennyire
a körülmények megengedték, iparkodtunk az elemek számának
megszaporitásával a szükséges villam mennyiséget biztosítani,
de csakhamar elérkeztünk azon határhoz, melyen túl az elemekben létrejövő belső ellenállás a lánczolatosan kapcsolt elemek
elektromotorikus erejét ellensúlyozta, sőt túl is lépte, miáltal a
műszerekbe jutott villámos mennyiség természetesen még keve
sebb lett, mint ama határon belül vett elemnek száma mellett
lett volna. Ezen a bajon némileg segítendő egy kis müfogással
éltünk. Tudván ugyanis azt, hogy a hidrogénfejlesztés az elem
ben annál élénkebb, minél több villammennyiség keringhet az
áramkörben, megnehezítettük az áramkör vezető képességét azzal,
hogy a motor áramkörébe igen nagy ellenállást (hosszú és vékony
sodronyt) iktattunk be, ezáltal a vegyfolyam kevésbbé intenzív
lett, a polarizálás lassabban ment végbe és a 1 0 — 1 2 elemből
álló mótor-telep mindig kiszolgáltatta a 4—5 percznyi észlelés
alatt megkivántatott villamos mennyiséget.
A Leclanché elemek kezeléséhez és konzerválásához szük
séges teendők már most az előadottakból önként következnek ;
ugyanis:
1. Törekedni kell az elem belső ellenállását a lehető leg
minimálisabb fokára redukálni, mivégből a folyadékot mindig
sóval telitett állapotban kell megtartani, azaz az üvegedény fene
kén mindig oldatlan szalamiasó legyen, a czinkpálczák pedig lehe
tőleg tisztán tartandók.
2. A gyors polarizálás meggátlása (tehát az állandóság
emelése) érdekében először a fölösleges czinkfogyasztást kell meg
akadályozni azzal, hogy a czinkpálczákat időközönként (minden
hónapban egyszer) higanyréteggel vonjuk be (foncsorozzuk), a
mi legkönvebben kivihető módon úgy történik, hogy egy kevés
nedves homokba nehány csepp higanyt keverünk és ezen keverék
kel bedörzsöljük a pálczákat addig, mig fényes felületet nem
kapnak és másodszor a depolarizálás elősegítése végett a szén
és barnakőkeveréket tartalmazó agyag hengerbe fennt (az oldat
ból kiálló részében) köröskörül, valamint az ezen edényt elzáró
szurok- vagy gyantarétegbe is néhány lyukacskát furunk (ez
utóbbiakba a beolvadás meggátlása végett czélszerü egy-egy
üvegcsövecskét dugni) és a telepet száraz és léghuzamos helyen
tartjuk.
3. A kapcsoló csavarok mindig tisztán tartandók.
H i mindezek daczára a telep gyengülni kezd és a galvano
meter segélyével meggyőződtünk arról, hogy nem egy vagy két
elem az, mely rozzant állapota folytán az egész telep működését
megzavarja, akkor az agyaghengerek felbontandók és borsónagyságnyira tört 4 rész barnakő- és 6 rész coaks-keverékkel újra
megtöltendők.
8

. Az áramkörök kapcsolása.

A VII. tábla 1. ábráján fel van tüntetve az uszóhidon hasz
nált műszerek és elemek összekapcsolásának vázlata, melynél —
könnyebb áttekinthetés végett — az az elv követtetett, hogy az
egyes áramkörökhez tartozó sodronyvezetékek különféle fajta
vonalakkal vannak jelképezve. így az Írógép motorjához tartozó
Évkönyv m . 1888.

vezeték teljesen kihúzott vastagabb vonallal van kijelölve, a
szárnyat és ennek jelfogóját magában foglaló áramkör útját
szakadozott vastagabb, a helyi telepet és írókart magában fog
laló vezetéket pedig szakadozott vékonyabb vonal ábrázolja;
az óra és jelfogóját átfutó áram sodronya vastagabb — a jelfogó
ból kiinduló s a forgószámlálón és időt iró delejen átmenő helyi
j vonal pedig vékonyabb pont-vonallal van feltüntetve, végre a
forgásszámláló által minden 50 másodperczben zárt áramkör útja
egyes pontokból álló vonallal van megjelölve.
;

ь) A

m érésn él k ö v etett eljá rá s.

Az általános részben jeleztük már, hogy a mérés kivitelének
részletes tárgyalása úgy fog legczélszerübben megtörténni, ha fel
veszünk egy ideális keresztszelvényt, mely az előfordulható leg
különfélébb körülmények figyelembe vételével megállapittatván, a
sebességméréseknél felmerülhető mindenféle kérdés megvilágí
tására és a követendő eljárás megismertetésére alkalmat fog szol
gáltatni.
A X. táblán fel van tüntetve a példának felvett keresztszel
vény és a körülötte levő folyamszakasz helyzetrajza. A fentebb
előadottak tekintetbe vételével kiosztott sebességmérési függélyek
helyei a keresztszelvényben római számokkal vannak megjelölve.
Az ábrából is kivehető mederalakulási viszonyokhoz csak azt kell
még megjegyezni, hogy a hajózás és tutajozás ezen folyamsza
kaszon oly élénknek tételeztetik fel, hogy egy 60-—70 m. széles
ut mindig nyitva tartandó.
Ezen utóbbi körülménynek tekintetbe vételével a sebességmérést 4 darabban kell végrehajtani, nevezetesen: az I., II., III.
és IY. függélyek egy a viz szélétől a meder balpartja tájáig
kifeszitett sodronykötél mentén mérhetők meg, az V—VIII. függélyeket szabad beállással, innen a meder jobbpartjáig ismét szel
vénykötél mellett és végre a jobbparti hullámtéren — minthogy
ez sürü fűzfákkal benőve képzeltetik — a mérést már nem lehet
a pontonról folytatni, hanem csak ladikról.
Mindenekelőtt a balparti meder széle közelében 4 horgonyra
felállítjuk a kötéldereglyét és innen kihúzzuk a beosztott sod
ronykötelet a balparti viz szélén túl levert karóig. Az alatt mig
I a sodronykötélt átfeszitjük, belejtezzük a vizszint, vagy ha az
a szelvény felvételével együtt most történt volna meg, akkor
csak az ideiglenes vizmérczét verjük le, a vízállást most (és
munkaközben is 2 óránkint) leolvassuk és a jegyzőkönyvbe beve
zetjük. Az uszóhiddal már most a kötél alá állunk, a kötélkap
csoló csigákba a szelvénykötelet beveszszük és ezen csúsztatva
addig megyünk, mig a fiiggély helyének megfelelő távolságig el
nem jutottunk; itt a kapcsoló készülék be lesz csukva és most
már csak az uszóhid helyes (a szelvény irányára merőleges) állá
sát kell megvizsgálni. Szélcsendes időben a merőleges helyzet
elérése semmi nehézségbe nem ütközik, az uszóhid — nagy
hosszaságánál fogva — rendesen maga helyezkedik be úgy, hogy
a korlátvason végignézve, a szelvényben kitűzött 2 — 2 parti zász
ló egybeesőnek lássék (a mi a legegyszerűbb bizonyítéka a helyes
iránynak). Megtörténhetik azonban, hogy a legcsendesebb időben
is az uszóhid egy állandó kis elhajlást m utat; ennek az oka nem
lehet más, minthogy a vizszálak nem mozognak merőlegesen a
szelvény irányára és ezek fordítják el az uszóhidat. Ennek ellen
súlyozása végett csak a kormány lapátot (timont) kell egy kissé
9
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elfordítani azon irány felé, a melyre az uszóhid elejét terelni
-akarjuk és ilyen helyzetben kikötni. — Szeles időben azonban
úgy a merőleges irány elérése, mint az uszóhid szilárd állásának
biztosítása még más különleges és a szél irányától és erősségétől
függő intézkedéseket is kíván.
Legkevesebb bajt okoz a felülről jövő (f) szél; — ez ellen
mindössze csak egy körülbelül 2 0 0 m.-nyire a szelvény fölött
elvetett horgonykötelet kell behozni és azt az uszóhid bakjára
szilárdan megkötni, nehogy az úszóhid egész súlya a szelvény
kötélre nehezedjék, más intézkedés ezen esetben ritkán szüksé
ges. Alulról jövő (a) szél ellen egy horgonyt kell az uszóhid alatt
20-—25 m. távolságban kivetni és ennek kötelét a ponton alsó
végéhez kötni. Ha a szél épen partoldalt jön (j vagy b szél),
akkor az uszóhid elejénél egy kötél a partra, vagy a dereglye
elejére adandó, egy másik pedig, hogy az uszóhid el ne fordittassék, a faránál lesz szél felől kiadva. Partra vagy a dereglyére ki
kötött ezen kötelek azonban csak addig használhatók, mig a
távolság nem oly nagy, hogy a kötél öble a vízbe ér, ha ez meg
történik, akkor már újabb oldalerők működnek az uszóhid elfor
dítására, ilyenkor tehát az oldalkikötéseket már horgonyok segé
lyével kell eszközölni.
Legkellemetlenebb és leggyakoribb eset azonban, ha ferdén
jön a szél, mert ez ellen rendesen négy horgonyt kell kivetni,
kettőt az uszóhid elejéről, kettőt pedig annak hátsó végéről. Mind
a négy horgonykötélnek ferde irányban (45° alatt) kell állni.
Két-két átellenes kötél meghúzása és engedése által, vagy némely
esetben a timon segélyével is elérjük a kívánt merőleges állást.
Kisebb eltérések ezen fix állástól azonban ilyenkor munkaközben
is gyakran előfordulnak; ezeknek elkerülése végett egy embernek
mindig a timonnál kell állni, ki az észlelő helyiség ablakán
keresztül nézve szemmel tartja a leeresztő vashenger két sodronykötelét, ha azok — a timonról nézve— egymással összeesnek,
és a padlózat kivágásának közepén haladnak keresztül, akkor a
ponton jól áll, ellenkező esetben a timon rúdját kissé el kell
fordítani azon irány felé, mely felé az elülső sodronykötél kíván
kozik.
Beállván pontosan és szilárdan a kijelölt helyre, felsze
reljük a szárnytartó vaskart és a szárny maga összeköttetik az
észlelési helyiségből jövő, a leeresztő vashenger hátulsó végénél
ezzel összefoglalt és innen a hengeren végig vitt vezető-sodrony
végeivel (hagyván természetesen a vezető sodronyból, a fedélzeten
karikába szedve, annyit, a mennyi a leeresztési mélység által
megkivántatik), az összekötés a szárny érintkezőivel a szerint tör
ténik, a mint egyes, vagy 1 0 0 -as forgásokat, vagy mindkettőt egy
szerre akarunk észlelni. — A leeresztő vashenger alsó végénél
egy munkás ül, kinek az a dolga, hogy a leeresztésnél a vezető
sodronyt a hátulsó felfüggesztő kötéllel összefoglalja, a mi legegy
szerűbben úgy történik, hogy egy néhány cm. hosszaságu (szige
telt) vezető sodrony darabkával összefogjaltatik a vezető sodrony
a leeresztő kötéllel, a felhúzásnál ezen kötelékek ismét leszedendők.
Az észlelés magán a viz színén kezdődik (vizszin alatt értvén
a szárny tengelyének azon helyzetét, mely mellett a szárnyvitor
lák a viz által épen elborittatnak). Ilyen helyzetben leolvastatik
a leeresztő gép számláló kerekeinek állása és ezen állás képezendi a mélységek meghatározásánál a kiindulási pontot.

Mielőtt most már a főáramkulcs átfordításával az észlelés
megkezdődnék, el kell helyezni az uszóhidon levő munkássze
mélyzetet úgy, hogy a mérésnél foglalkozó személyeken kívül
j (horgonyvetésre) alkalmazott emberek az uszóhid egyensúlyi
1 helyzetét meg ne zavarják.
Az észlelés a papírszalag elejére teendő megjegyzések fel
írásával (mérési szelvény neve, mérés kelte, vízállás, mérés meg
kezdésének ideje, időjárás, függély száma, pont mélysége s tb )
kezdődik, az észlelés befejezte után pedig a papirszalaghajtó
motort magát megindító К kulcs elforditása által nyert üres
papírszalagra egy X és a legközelebbi pont mélysége írandó fel
az esetleg szükséges ujabbi megjegyzésekkel.
Az egész függély befejezése után feljegyzendő a mérés be
fejezésének ideje, valamint a most talált és a leeresztő gépről
leolvasott összes medermélység a befejezés jeléül pedig három
kereszt húzandó a papírszalagra.
A Il-ik függélyre való átmenésnél szeles időjárást tételezvén
fel (mert csendes időben az átmenet egyszerűen a szelvénykötelen való csúsztatás által történik) mindenek előtt felveszszük a
hátulsó partfelőli horgonyt, a vizfelőlinek kötélöblét pedig átvált
juk az előbbeninek helyére; ugyancsak át kell váltani az elülső
vizfelöli horgony kötelének öblét a volt b horgonykötél bakjára
és a b kötelet utána ereszteni addig, mig az uszóhid a Il-ik füg
gély közelébe nem ér; ezalatt azonban egy újabb horgonyt
vetünk b nél és ennek kötele behozatik arra a bakra, a melyen
azelőtt a volt; ha ez megtörtént, akkor a b horgonyt fel lehet
venni és az uszóhid már most a és b, kötelek segélyével a kiránt
helyre hozható. Végre a felszedett a horgonyt kivetjük d-nél
és most már a 4 horgonykötéllel beállítható az uszóhid végle
gesen a kívánt helyzetbe épen úgy, a mint az az első fiiggélynél
történt.
így folytatva a helyzet változtatást, eljutunk végre az V-ik
függélyhez, melynek pontos helyét már nem a szelvénykötél
mutatja meg, mert ilyet az élénknek feltételezett hajóforgalom
miatt a medren áthúzni nem lehet. Ilyenkor kénytelenek vagyunk
a horgonyvetést szemmértók szerint végrehajtani, az uszóhid vég
leges helyzetének pontos meghatározása végett pedig három
szögelési vagy távmérési műszerekhez fordulni.
A háromszögelési, vagy jobban mondva irányítási (rayonirozási) módszerhez szükséges, hogy egy, a parton alkalmas
helyen fixirozott alappontból ismeretesek legyenek az egyes függélyekhez tartozó vízszintes szögek. Ezen irányba kell az alap
pontban felállított műszer vagy asztal távcsövét beállítani, az
uszóhidnak pedig szigorúan a szelvény vonalában kell mozogni
jobbra vagy balra, mig a szárny tartó kar a látás vonalába nem esik.
Ezen módszernek többféle hátrányai vannak:
1. Sok időbe kerül, mert a mérnöknek ki kell mindig menni
a partra, hogy a beállítást végezhesse, és ezt — kivált szeles idő
ben — biztonság kedvéért többször ismételnie is kell, a meny
nyiben egyik vagy másik horgony többnyire engedni szokott.
2. Nehézkes az eljárás, mert az irányzás általi beállítás csak
akkor sikeres, ha a szárnytartó kar mindig pontosan a szelvény
vonalában mozog; ezt pedig ferde irányokból jövő horgonykö
telek segélyével elérni felette nehéz dolog.
Sokkal egyszerűbben lehetne a czélt elérni egy az uszóhidon
is használható tükörhatoddal; de ennek az a hátránya, hogy az
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álláspontnak, melyből az észlelés történik, kell, hogy a szelvény
vonalában legyen; különben az amúgy is minden függély szerint
változó és előre megállapítandó szög értékek komplikált korrek
túrákat igényelnek, eltekintve attól, hogy a többszöri tükrözés
folytán nyert homályos képek nagyobb távolságoknál és borús
időben igen kellemetlen hátrányai ezen módszernek.
Legtökéletesebb eszköz, melylyel az álláspont helyzetét az
uszóhidról lehet m érni: a távmérő; de nem a közönséges kereszt
szálas távmérő, mely a vizi járómű ingadozása miatt épenséggel
nem használható, mert a kép a legkisebb ingadozás folytán is
kimozdul a látás síkjából, hanem az olyan műszer legalkalma
sabb, a melyben az uszóhid mozgását — meglehetősen nagy hatá
rok között — a kép maga is követi. Ilyen a :

A Kruspér-féle távmérő
(XI. tábla, 1 ábra).

Ezen távmérő főalkatrésze — mint tudjuk — egy két részre
metszett tárgylencse, a mely két fél lencse úgy van keretbe fog
lalva, hogy az egyik fél lencse a másikhoz viszonyítva fel és
letolható és ezen eltolás mérve egy mikrométer csavarral pon
tosan megmérhető. Ha ez a két fél lencse egymáshoz olyan hely
zetbe jut, hogy optikai tengelyei összeesnek, akkor egyetlen egy
lencse szerepét játszák; és rajtuk keresztül nézve egy tárgy
nak — pl. egy czéltáblának — a képe olyan, mintha közön
séges ép tárgylencsével volna dolgunk, a mint azonban a két
fél lencse egymás iránt csak legcsekélyebb mértékben is el moz
dul, akkor már, a két optikai tengelynek megfelelőleg, a czél
táblának két képe keletkezik.
Két (egymástól bizonyos változatlan l távolságban levő) czéltáblára nézvén, tehát 4 képet látunk, még pedig a 2. ábra szerint
a' és a"-ban az a jelzetű, b', i"-ben a b jelzetű tábla képeit. Ha
a két fél lencsét most a rajzban feltüntetett álláshoz képest vala
mivel közelebb hozzuk egymáshoz, akkor egy bizonyos lencse
távolságnál beáll az az eset, hogy az a czéltáblának felső képe
(a') összeesik a b táblának alsó képével (ö''-vel). Ez az a helyzet,
melyben a távmérő a keresett D távolságot megadja: mert az
ábra szerint (.a' és 6 ” egy pontba esnek) két hasonló háromszög
tám ad: ( a' b"), (a) (b) és (V b") (c) (d), melyekben ismeretes
lévén a b = l (mint a czéltáblák távolsága pl. 1 m.) c, d a két
fél lencse egymástóli távolsága, melyet a kereten és a mikrométer
csavaron levő beosztásokról lehet leolvasni és (a1 b") c, d kis
háromszögnek magassága / (mint a lencse góczpont-távolsága).
Áll tehát a következő arány

I) : f — l: (c, d, j miből

fJL
(cd)

D—

f és l állandó lévén, lesz

(cd)
Igen czélszerü, mert a munkát nagyon megkönnyíti és gyor
sítja, ha előre kiszámítjuk a különböző D távolokhoz tartozó (c, d)
értékeket és ezeket egy millimeter beosztású papírra felrajzoljuk,
mint az a 4-ik ábrában látható.
Szerkezetére nézve a távcső csillagászati cső, meglehetős
nagy góczpont-távolsággal. A cső egy csuklóval ellátott csavar

szeggel van felszerelve, melylyel az, az uszóhid egyig faoszlop
jába, vagy az észlelési helyiség oldalfalába csavarható. Az általunk
használt czéltábla 3 tárcsából áll, melyek egymástól pontosan
1 — 1 meter távolságban vannak egy alul meghegyezett és meg
vasalt faradra erősitve. Eövidebb (200 m.-ig) menő távolságoknál
a felső és a középső tábla basználtatik, minek megfelelőleg ezen
két tábla úgy van befestve, hogy a képekben a felső tábla fekete
mezeje a középsőnek fehér mezejére essék, nagyobb távolságoknál
pedig a felső és az alsó tábla képei hozatnak takarásra, a mi
ismét az ellenkező oldalú befestés mellett előálló szinkülönbség
által ítélhető meg. Magától értetődik, hogy azon esetben, ha a
két szélső tábla basználtatik, hogy akkor a D távolság is kétsze
rese lesz a grafikai táblázatban álló távolságnak; és viszont, ha
egy bizonyos távolságot keresünk a két szélső czéltábla képeivel,
akkor a mikrométer csavar beosztásán kétszer annyit kell beállí
tani, mint az 1 méteres távolságú czéltáblák használatánál.
A leirt távmérő használata az egyes függélyek felkeresése
és az álláspont helyességének mérés közben történő ellenőrzése
ép oly egyszerű, mint kényelmes, az általa nyújtott pontosság
pedig semmivel sem áll mögötte a közkézen forgó egyéb távmérő
eszközök által elérhető pontosságnak.
A hajózás részére szabadon tartandó mederrész megméréj sénél megjegyzendő még csak az, hogy a horgonyokon álló
uszóhid egy kék szövetből készült zászlóval látandó el, melyet
azon az oldalon kell kitűzni, a melyre (a mederviszonyok figye
lembe vétele mellett) a közlekedő hajókat a szelvényen átbocsáj tani akarjuk. Este ugyanez a figyelmeztetés lámpás segélyével
történik.
A szelvény harmadik részének megmérése ugyanúgy (t. i.
sodronykötél mellett) történik, mint az elsőé.
Végre a 4-ik rész, vagyis a hullámtérben mozgó viz sebes
ségének megmérése végett ismét keresztül húzhatjuk a szelvény
kötelet a viz széléig és az egyes függélyek helyeit megint a kötélbeosztás utján keressük fel. Ugyancsak a szelvénykötél maga is
alkalmas lesz itt arra, hogy a mérési ladik minden további kikötés
nélkül rajta egész szilárdan megtartható legyen, tekintetbe véve
ugyanis, hogy a füzesek között a viz sebessége sem oly nagy, az
esetleges szél sem olyan hathatós, mint szabad vizen.
A szárny leeresztése (minthogy a vízmélység alig több 2—4
méternél) egy függélyesen leállított fa, vagy vasrúdon való csúsz
tatással történik.
A függélyes vezető rudat azonban nem szabad közvetlenül
a ladik orrához, vagy oldalához támasztani, mert ott a viz duz
zasztva lévén, nem adja meg a helyes sebességet. Hogy tehát a
ladik által okozott duzzasztási körből kijöjjünk, szükséges a rúd
támasztása végett a ladikra keresztben egy vastag (2 "-es) pallót
erősíteni, ugv hogy az a csolnak oldalánál legalább egy méter
nyire kiérjen. Ezen palló végébe a rúd számára vágunk egy kis
fészket és ezt a benyilásnál még egy kis reteszszel látjuk el, mely
lyel a behelyezett rudat a kiesés ellen biztosítjuk.
A mérés maga itt is úgy történik, mint a többi függélyekben.
Ha nem nagyon széles a hullámtér, akkor a jelzések felvételére
itt is a villamos írógépet használhatjuk, (mely az uszóhiddal
együtt kint maradhat a szabad vizen); odavezetvén t. i. a sodro
nyokat úgy, mintha az uszóhiddal a függély fölött állnánk. Ha a
viz nagyon széles, vagy ha a hullámtéren át a sodronyvezeték
9*
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lefektetése akadályokba ütköznék, akkor az egész észlelést a ladi
kon kell megejteni, mely esetben az időt közvetlenül az óráról
kell leolvasni, az egyes vagy a százas forgások számát pedig vil
lamos csengetyü közvetítésével kell észlelni.
Sokszor (ha a viz nem igen sebesen folyik és a szárny íenyőrudra van erősítve) az észlelést mindenféle villamos eszköz hasz
nálata nélkül is végezhetjük. A fenyőfa ugyanis oly jól vezeti a
hangot, hogy a szárnyforgásokat a fenyőfarudon, mint vezetőn
és a támasztó deszkán, mint tömör hangszekrényen, át az egész
ladikban tisztán meg lehet hallani.
A hullámtéren való sebességmérésnél gyakran megtörténik,
hogy a szárny nem forog, daczára, hogy a viz láthatólag moz
gásban van. Ezt a körülményt mindig be kell Írni a jegyző
könyvbe; sőt ilyen esetben mi a felszín sebességét úszókkal
(egyes — a vízre dobott — fadarabkákkal) még külön meg is
mértük, alapul véve a ladik oldalán kimért bizonyos hoszszaságot.

e) \
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nalomnak, mert sokkal nyomosabbak a vizszálak mozgásában és
a szárny szerkezetében és állapotában rejlő rendetlenségek, mint
az a csekély különbség, mely az emelőgép ütemszerü kezeléséből
a sülyesztésre nézve eredhet.
A vízrajzi osztály méréseinél az integrálás — mert a mód
szer pontosságának megítéléséről volt csak szó — mindig az
illető függélynek pontonkinti megmérése után történt, még pe
dig úgy, hogy a szárny (minden forgás jelzésére lévén beren
dezve) egyenletesen egyszer lebocsáttatott a fenékig és nyomban
ismét felhuzatott a vizszinig lehetőleg ugyanavval a sebesség
gel, mint a leeresztésnél. — Ezen kétféle irányú mérés egyen
értékűsége egyrészt és ennek a teljes pontonkénti függély-mérés
eredményével való összhangzása másrészt, elég kritériumot nyuj tott ezen módszer megbízhatóságának konstatálására; miből
kitűnt, hogy úgy a két különböző irányú (fel és le) mérés egy
mástól, valamint az integráló mérések által nyert középsebesség
től sohasem tért el több, mint 4—5 cm.-rel, amint az az itt álló
(a n.-marosi mérésekből átvett) táblázatos kimutatásból meg
látszik :
Az integráló mérés

(Integráló m érés.)

Ha a sebességmérő szárnyat a vizszintől kiindulva egyenle
tes sebességgel lesülyesztjük, mig fenékre nem ér, akkor az a
különböző sebességű vizrétegeken áthaladva, különböző sebessé
gekkel fog forogni. Az összes szárnyforgásokat elosztva a sülyesztéshez megkivántatott időnek másodperczekben kifejezett tarta
mával, megkapjuk az egész függélynek középsebességét, mert
most is nem tettünk mást, mint a fiiggély minden képzelhető
pontjában megmértük egy bizonyos még pedig egyenlő időtarta
mon át a viz sebességét, úgy mint a pontonkinti mérésnél.
Ezen, Treviranustól eredő és integrálásnak nevezett, mérési
mód igen kényelmes és. alkalmas, különösen akkor, ha a szel
vény megméréséhez rendelkezésre álló idő rövid. Az integráló
méréshez azonban szükséges, hogy a felszerelés is megfelelő mó
don legyen berendezve; vagyis kell, hogy egyrészt a leeresztő
gép alkalmas legyen a szárnynak minél egyenletesebb lesülyesztésére, másrészt pedig a szárny maga úgy legyen berendezve,
hogy az egyes forgásokat számláló kerék a leeresztés kezdetén
be- és a fenékre való megérkezés után ismét kikapcsoltathassék;
avagy ha az egyes forgások megszámlálására, vagy feljegyzésére
villamos készülékek állanak rendelkezésünkre, ezeknek úgy kell
berendezve lenni, hogy a leeresztés kezdetének és végének pilla
natában az áram zárható és nyitható legyen.
Az előbb említett, t. i. az egyenletes sülyesztésre szolgáló
berendezés, melynek tökéletességi fokától függ jórészben a mérés
pontossága, a legkülönfélébb szerkezetekre adott alkalmat.
Többek közt Harlacher tanár a szárny önsúlya általi esés
nek egyenletessé tételére a leeresztő dobon egy szélfogó vitorlát
alkalmazott (mely úgy működik, mint az ütésre berendezett fali
órák szabályozója).
A vízrajzi osztály által végzett sebességmérések alkalmával,
ha az idő azt megengedte, szintén történtek integráló mérések és
az ott szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy korántsem szük
séges a sülyesztés egyenletessé tétele végett valami különös és
komplikált szerkezetek után keresgélni. A közönségesen használt
leeresztőgép, szabad kézzel hajtva, is rendesen megfelel a kívá
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A szabad kézzel való egyenletes leeresztéshez és felemelés
hez szolgáló ütemek előállítása egyszerűen úgy történt, hogy az
észlelési helyiségben levő írógép időjelző karjának játéka oly
nagyra vétetett, hogy a félmásodperczek jelei a nyitott ablakon
át hangos kopogások alakjában a leeresztő gépig elhallatszottak,
a leeresztő gép nagy fogas kereke elé pedig egy vékony deszká
ból készült rugó helyeztetett oly formán, hogy az úgy működött
a fogaskerék mellett, mint egy kereplő nyelve. A leeresztés,
illetve a felhúzás a gépnek (90°-kal egymást iránt hajló) két
íorgattyuján már most úgy történt, hogy az óra koppanása a ke
replőével egybehangzó legyen.
Kevés gyakorlat kelletett hozzá, hogy a leeresztés és a fel
húzás időtartama egymástól ne különbözzék több mint legfeljebb
4—5 másodperczczel; a középsebességek pedig, mint a kimu
tatásból látszik, alig tértek el egymástól nehány centiméterrel.
A villamos áramok zárása és nyitása a szárnynak vizszinben és fenéken levő helyzeténél az áramkulcson eszközölt egyet
len kézmozdulattal történt.
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A süllyesztés, illetve emelési sebessége másodperczenkint
körülbelül 50 cm. volt.

d)

T eljes (fen ék ig érő) seb ességm érések re a lk a lm a s egyszerűbb
berendezés.

A bevezetésben fel volt már említve, hogy a vízrajzi osztály
különféle okoknál fogva, kénytelen volt a tiszai sebességméré
sek egy részét egyszerűbb felszereléssel végezni, egyrészt azért,
mert uszóhid és a hozzá való hajók és eszközök csak egy össze
állításban voltak meg, másrészt, mert ezen nagy felszereléssel a
felső szakaszban a közlekedés és helyváltoztatás igen nehézkes,
végre pedig azért, mert egyidejűleg több helyen kelletett a mé
rést keresztül vinni.
A vizi járóművek, melyek e czélra használtattak, mindössze
néhány kisebb ladikból állanak, melyekből kettő összekapcsol
tatván, uszóhid gyanánt szerepel. Az összekapcsolás, mint a
XII. tábla 2-ik ábrájában látható, 10 cm.-es fenyőfa-gerendákkal
történik úgy, hogy a két ladik egymástól 1'5 m. távolságban áll.
A ladikok között a közepén kinyujtatik egy 5 cm. erős padló
és ennek végére egy csigakerék erősittetik, melyen át a szárnyattartó súly kötele van fektetve.
A leeresztő súly egy 35 cm. átmérőjű 12 cm. vastag ólom
lencséből áll (beleöntve egy rézköpenybe), felfüggesztésre pedig
egy 6 mm. erős sodronykötél liasználtatik. A lencse súlya (70 kg.)
és a felfüggesztő kötél vastagsága közötti arány elég nagy arra,
hogy a viz ezen ingát jelentékenyebb mértékben el ne téríthesse
a függélyes iránytól.
A szárnynak az ólomlencsével való összekapcsolása a XII. t.
3-ik ábrájából látható. A lencsébe ugyanis egy erős vaskapocs
van beöntve, ennek horogjába pedig a szárny felfüggesztési ten
gelyén átmenő csapszeg van kapcsolva, mely csapszeg körül a
szárny jobbra, vagy balra foroghatván, a kormánylapát segélyé
vel a vizszálak irányában megtartatik. (Itt el kellett tekinteni attól,
hogy a szárny szigorúan merőlegesen álljon a szelvény irányára?)
A felfüggesztő sodronykötél vége egy a ladikokat beborító
padlózatra erősített kis leeresztő géphez megy, mely gép a sülyesztési mélység megmérésére alkalmas számláló szerkezettel
van ellátva.
A íüggélyekbe való beállás mindig egy a szelvényen átfeszitett sodronykötél mentén történik. Ezen kötélén van megtartva
az egész mérési ladik és csak nagy sebbességü vízben, vagy rossz
időben szükséges a szelvénykötel tehermentesítésére szolgáló
egy vagy két horgonyt kivetni. Az uszóhidnál szükséges oldal
kikötés itt mellőzhető, a mennyiben a szárny itt úgy is csak a
vizszálak nyomása folytán helyezkedik e l; a ladikoknak szigo
rúan merőleges állása tehát nem feltétlenül szükséges.
A szárny forgások számának megfigyelése villamos csengetyü
utján történik, mely czélból az eredeti — régibb szerkezetű —
Woltmann-szárny egy száz forgást jelző érintkezővel (kontaktus)
van ellátva, mint azt a XII. tábla 3-ik ábrája mutatja, r ugyanis
egy kaucsuk alzatlemez által a szárny testéhez erősített uj ezüst
rugó, melylyel a telep egyik sodronyvége van összekötve, a szárny
testéhez a másik sodrony szorittatik, mely innen a csengetyü
egyik sark csavarjába beköttetvén a villamdelej tekercseken át a
telep másik sarkához fut. Ezáltal a villamos áramkör akkor záró-
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dik, mikor a p peczek a rugót érinti és a csengetyü addig szól,
mig a peczek a rugót ismét el nem hagyja. Az időtartam, vagyis
az óra állása abban a pillanatban észleltetik, midőn a csengetyü
hangja megszakad, mert ilyenkor az észlelés időpontja nem vá
ratlanul jön meg, hanem arra a csengetyü megszólalása által
mintegy előre el vagyunk készülve.
A csengetyü megindításához szükséges erőforrás czélszerüen
az u. n. száraz elemekből nyerhető, melyek között kitűnőnek bi •
zonyult a Burstin (pólai hajóépítő mérnök) által feltalált elem,
mely körülbelül 2 0 cm. magas, 1 0 cm. széles és 6 cm. bő
fenyőfa-dobozba foglalt és higany-preparatummal körültömött
egy szén- és két egymással összefoglalt czinklemezböl áll. Alakja
ezen elemnek a VII. t. 6 -ik ábrából látható. Ezen elemekből két
darabot lánczolatosan összekötve, elég erős folyamot nyerünk a
csengetyü megindítására.
Fel kell e helyen még említeni a szárnyforgások megfigye
léséhez használható még egyszerűbb módot is, mely főleg akkor
mutatkozik czélszerünek, ha kis vízállásnál történik a mérés,
midőn t. i. a viz sebessége nem olyan rohamos, hogy biztonsági
szempontból az észlelőnek figyelmét más mindenféle mellékkörülményekre is kell fordítani.
Ilyenkor ugyanis nagyon előnyösen a telefon használható,
csengetyü helyett azért, mert a telefon megszólaltatásához a
lehető leggyengébb villamos áram is elégséges, melyet egysze
rűen úgy nyerhetünk, ha egy alig ujjnyi nagyságú czink-hengerbe egy kis szénpálczát (a milyent a villamos ivlámpákban
szoktak használni) teszünk és a fennmaradó űrt s miauba sóoldat
ban áztatott barnakőporral kitöltjük.— Ezen (zsebben hordható)
kis száraz elem egy évig is elég villamosságot szolgáltat arra, hogy
a szárnyforgások jelei a telefonban határozottan hallhatók legye
nek. Az észlelésre szolgáló telefont czélszerü kettősre készíteni
és a két külön telefont egy fémrugóval összekötni, hogy az mind
a két fülre alkalmazható legyen és ott magától megálljon (1. a
XII. tábla, 2-ik ábrát). Ez által a hang erősebb lesz, az észlelő
figyelmét külső zaj nem háborgatja és a kéz egészen szabadon
használható.
C) A v izszin esésének megmérése.

1. A vizszin -esés ism eretén ek szü k ségessége.
Ezen leírásnak általános részében említettük már, hogy
gyakran kénytelenek vagyunk a viz tömegének meghatározása
czéljából az u. n. közvetett eljáráshoz folyamodni, azaz oly gya
korlati képleteket használni, melyek a szelvény középsebességét
kisebb-nagyobb pontossággal a szelvény területének és kerületé
nek, valamint a vizszin esésének tényezőit tartalmazzák. Azt is
mondtuk, hogy alig van még eddig olyan képlet, mely a szelvé
nyen valósággal átfolyó víztömeget minden körülmények között
csak megközelítő pontossággal is adná; értvén ez alatt a szabály
talan és főleg a hullámtéri szelvényrészletre nyert eredmények
pontatlanságát, mely a legtöbb esetben teljes képtelenségekre
szokott vezetni. — Főkép a képletekben előforduló állandó (gya
korlatilag meghatározandó) tényezők azok, melyeknek helyes
megválasztásától függ mindig az eredmény pontossága, és abban
már teljes egyetértés létezik a hidrotekhnikusok között, hogy
ezen gyakorlati tényezőket minden egyes folyamra, sőt a folyam
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nak minden nevezetesebb szakaszaira külön-külön direkt méré
sek alapján meg kell határozni.
A vízrajzi osztály is ezt a czélt tartotta szem előtt, midőn a
tényleges sebességmérések alkalmával egyszersmind a képletek
megvizsgálására szolgáló adatokat is összegyűjtötte, vagyis mi
dőn kötelezővé tette a vizszin esésének lehető pontos meg
mérését.

8 . A vizszin -esés változása áradó és apadó víznél.
A képletben előforduló állandó meghatározásán kiviil még
más czélja is van az osztálynak az esés megmérésével; nem anynyira, hogy közvetetlen hasznát vehesse annak a jelen művelet
végrehajtásánál, mint inkább, hogy alapot szerezzen egy leg
újabban felmerült vizműtani kérdésnek adandó alkalommal
leendő megvilágításához.
Elvitázhatlan — mert sokszorosan bebizonyított — tény az,
hogy ugyanazon vízmagasságnál, ha a viz áradásban van, több
viz folyik el ugyanabban a szelvényben, mint ha az apadásban
van, még pedig — a dolog természeténél fogva — annál nagyobb
lesz ez a tömegkülömbözet, minél nagyobb mérvű az áradás.
(Legszembetűnőbben bizonyították ezt be Humphrey és Abbot a
Missisippi folyamon végzett méréseiknél, a hol ugyanazon víz
magasság mellett áradó víznél egy esetben 3166 m 8 -rel, egy
másik esetben pedig 12,800 m8-rel vagyis az egész víztömegnek
egy harmadával többet találtak, mint apadó víznél.) Ugyanily
arányú eltéréseket találtunk mi is a Tiszában és határozottan ki
lehet mutatni ezt a tényállást minden más —- a nyilvánosságra
került — vizsebesség-mérésből is.
Ezen, különben egészen természetes, dolognak az oka abban
keresendő, hogy áradó víznél az árhullám elejében dolgozunk,
a hol a vizszinesés sokkal nagyobb, — hiszen épen azért árad
a viz, — apadó víznél pedig a hullám végében, a hol az esés
sokkal kisebb, mint a hullámnak tetőző (kulmináló) részében,
mely utóbbinak elvonulási ideje alatt a viz sem nem árad, sem
nem apad.
Nyilvánvaló tehát az is, hogy a különböző vízállásoknak
megfelelő víztömegek okszerűen csak kulmináló vizszinre vonat
koztathatók.
Már pedig kulmináló vizszint minden kívánt vízmagasság
mellett 10— 15 szakaszban, s a megmérésre alkalmas időben
találni legalább is hosszú éveken át be nem teljesedő óhajtás,
hogy ne mondjuk, lehetetlenség lenne.
Nem marad tehát más hátra, mint megmérni a víztömege
ket a kivánt magasságoknál akkor, midőn ezen vízmagasságok
épen bekövetkeznek, tekintet nélkül arra, hogy a viz áradásban
van-e, vagy apadásban, a talált eredményeket azonban azután a
kulmináló vizszinre kell vonatkoztatni.
Ez az a kérdés, mely még eddig felderítetlen maradt, sőt
azt mondhatni, hogy még a megérdemelt felkarolásban sem
részesült; pedig talán nem is volna olyan nehéz dolog ebbe is
némi világosságot hozni, a mint azt a következőkben megkísér
lem fogjuk, mintegy eszmeébresztésül a hasonló czélu kuta
tásokra.
Vezérelvül szolgálhat ezen kutatásoknál az a hidrodinami
kai alaptörvény, hogy a viz sebessége négyzetes arányban áll a
viz felszínének esésével; az esés pedig egyenesen visszatükröző
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dik az áradás, vagy apadás mértékéből; vagyis: az esés az áradás
nagyságával nagyobbodik és az apadás nagyságával kisebbedik,
kulmináczió alkalmával pedig eléri a vizszinesés azt az értéket,
mely az illető folyamszakasz mederviszonyaitól függ és mely a
vizszin magasságának megfelelő állandó értéket vesz fel.
A XIV. t. 7-ik ábrájában egy olyan árhullám van felvéve,
melynek eleje ugyanazon mérvű áradást okoz, mint a milyen
nagy az apadás mérve a hullám végében; miből természetesen
az következik, hogy a hullám elején levő vizszin lejtője a hullám
tetejének lejtőjével ugyanolyan szöget képez, mint a hullám vé
gének színe a kulmináló vizszinnel.
Ha tehát egy bizonyos vízmagasságnál, vagy legalább közel
ugyanazon vízmagasságnál, egyszer áradó víznél, másszor apadó
víznél megmérjük a felszín esését — mindenkor pontosan meg
figyelve egyszersmind az áradás és apadás mérvét is — és ezen
talált relativ eséseket egy összrendező rendszer + és — olda
lára felrakjuk — mint az a 8 -ik ábrában történt, a hol például
8 mm. óránkinti áradásnak megfelelő 0‘0003 m. relatív esés és
4 mm. óránkinti apadásnak megfelelő О 00009 m. relatív esés
lett felrakva, akkor ezen két pontot összekötő egyenes vonal az
összrendezői rendszernek esés-tengelyéről lemetszi a kulmináló
víznek megfelelő értékét, vagyis a tetőző vizszinnek ezen esetben 0'00016 lenne a viszonylagos esése.
Ha most már a különböző vízmagasságok melletti vizszinesések egyszersmindenkorra meg vannak állapitva és ehhez még
felteszszük — mit jogosan feltehetünk — hogy t. i. a viz sebes
sége négyzetes arányban áll a vizszin esésével: akkor fölötte egy
szerű számítással megkaphatjuk a tetszőlegesen áradó vagy
apadó vizszin melletti középsebességből a kulmináló víznek meg
felelő középsebességét.
Látni való ebből, hogy a vizszin esésének pontos és gyakori
felvétele még akkor is indokolt, ha az nem is az emésztési kép
letekkel való számításhoz használtatik; ezen kettős czél miatt
fektettünk tehát oly nagy súlyt a vizszin fixirozásának keresztül
vitelére és a követendő eljárás pontosságára.

8 . A vizszin fixirozása.
A viz felszínének esése, kivált a Tisza alsó szakaszában és
apadó víznél, oly rendkívül csekély, hogy annak pontos megmérhetése végett nem lehet elég elővigyázatot tanúsítani.
Mindössze csak nehány milliméterről van szó, melyet egy
műszerállással a viz tükrének esésében konstatálni kell. Látni
ebből, milyen könnyen eshetik meg egy 1 0 —2 0 %-os hiba, ha az
ember nem teszi meg a lehető óvintézkedéseket.
A megejthető hiba kétféle okból származhatik: vagy a fixirozás pontatlanságából, vagy pedig a belejtezés által, miért is
mindkét műveletre egyaránt nagy súly fektetendő.
A fixirozáshoz használt karók kétfélék, mindkettőnél egy
vasszög kupalaku feje az, mely a viz színének magasságát jelzi.
Ha a talaj elég kemény, akkor egy 30—40 cm. hosszú karó hasz
náltatik, melybe egy fog van bevágva, ezen fog vagy lépcső tete
jébe egy kúp fejű vasszeg van már előre beverve és a karó addig
verendő le a viz szélénél a meder oldalába, mig a szeg teteje a
vizszint nem éri. Ha ellenben a talaj süppedős, iszapos, akkor
az a nehézség áll elő, hogy soha sem lehet előre tudni, milyen
hosszú karó kell, hogy a szilárd talajt elérjük, tehát a lépcsőt
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előre előállítani soha sem lehet. Ilyenkor igen czélszerüen a
XIV. tábla 10. ábrájában Ъ alatt vázolt karó liasználtatik; ez
nem egyéb, mint egy közönséges rúd, melyet addig a süppedékes talajba nyomunk, a meddig puszta kézzel ütés nélkül
csak lehetséges, most a vizszin fölött 1 — 2 dmnyire egy horog
szeget csavarunk a karóba és csak most verjük le azt addig, mig
a csavarhorog teteje a vizszint el nem éri.
Igen ritka esetben lehet azonban a karót, illetőleg a szög
fejét pontosan vizszinre leverni, mert a viz rendesen nyugtalan.
Ilyenkor a leverendő karóra egy hullámfogó facsövet borítunk,
mely a XIV. tábla 9. ábra szerint négy deszkadarabból van össze
szegezve, alul megélesitve és köröskörül apró lyukakkal ellátva.
Minél hosszabb ez a cső és minél mélyebb helyről jön beléje a
viz, annál nyugodtabb tükör áll elő annak belsejében; tehát
annál pontosabban lesz egyszersmind a vizszin fixirozva.
A fixirozott pontok belejtezésének magától érthetöleg a
a lehető legpontosabbnak kell len n i: a műszert mindenkor jól
kell rektifikálni és a vizurák mindig pontosan egyforma hosszúak
legyenek. Gyakorlatilag igen helyesnek bizonyult fogás továbbá
az is, hogy az egy és ugyanazon álláspontból vett előre és hátra
vizurák mindenkor ugyanarról a léczről olvastassanak le, mert
nem ritka eset az, hogy két lejtező lécz beosztásában sokkal
nagyobb hiba van, mint a mennyit csekély esésű szakaszokon a
vizszinkülönbség egy műszerállásban kitesz.
A mi azon távolságot illeti, melyben vizszinmagassági pon
tok veendők fel, úgy ez mindig a helyi körülményektől függ.
Nagyobb esésű szakaszokban kevesebb ponttal is beérjük és a
felveendő pontok közelebb eshetnek egymáshoz, kisebb esésű
szakaszokban a pontoknak távolabb kell egymástól esniök és a
fixirozandó szakasz hosszának is nagyobbnak kell lennie. Ennek
megfelelőleg a Tisza alsó szakaszán a fixirozandó rész hossza
1000 méter volt és a pontok száma 5 (azaz 250 méterenként
vétetett egy-egy pont), a Felső-Tiszán pedig, a hol nagyobb az
esés, csak 500 méter szakaszon kellett a vizszint fixirozni, termé
szetesen úgy, hogy ezen szakaszok fele a szelvény fölött, fele
pedig a szelvény alatt vétetett. A mennyire a körülmények meg
engedték, a fixirozás mindig mindkét parton végeztetett, hogy
ez által, a mennyire lehet, a folyam sodrában létező vizszintezésre következtethessünk.
H A R M A D IK F E J E Z E T .

A se b e s s é g m é r ő sz á r n y fo r g á s-e g y ü tth a tó já n a k
m e g h a tá ro z á sa .
(A szárny bemérése, tarirozás.)

Az alap, melyen az egész vizszebesség-mérési művelet fel
épül, a vizsebessége és a mérő-szárny másodperczenkinti forgás
száma közötti összefüggésből áll. Ennek pontos ismerete képezi
tehát egyikét a legfontosabb követelményeknek, melytől az egész
mérés sikere függ.
Minél sebesebb a viz folyása, annál gyorsabban forgatja az
a szárnyat tengelye körül. A szárny szerkezetétől függ azon
ban, hogy ezen összefüggés, ezen arány vonalas-e és milyen az
értéke ?
Ha súrlódás nem lenne a szárny egyes alkatrészei között, s
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ha a lapátok pontosan csavarfelület szerint volnának idomítva,
akkor a forgásszámok és a vizsebességek közötti arány egyenes
vonalú volna és kifejezhető lenne :
V = an
képlettel, vagy rajzban (lásd XIII. t. 2. ábra) egy oly egyenes
vonallal, mely az összrendezői rendszer kezdőpontján keresztül
haladna oly irányban, hogy hajlásszögének háromszögtani
érintője, vagyis tng. w egyenlő lenne a-val, a hajlásszög w maga
pedig nem volna egyéb, mint a szárny csavarfelületének hajlás
szöge a tengelyhez, azaz a csavar emelkedése. Ámde a szárnynak
mozgó alkatrészei között mindenütt súrlódás jön létre és a lapá
tok sincsenek mennyiségtani pontossággal csavarfelületté haj
lítva; a keresett viszonyt kifejező vonal ennélfogva másféle
vonal lesz.
A súrlódás ugyanis azt okozza, hogy a szárny megindításá
hoz már egy bizonyos vizsebesség szükséges, miből az követke
zik, hogy a kérdéses vonal nem mehet át a rendszer 0 pontján,
hanem hogy az a sebességek tengelyét egy bizonyos x magasság
ban metszi; ha e mellett a súrlódás állandónak tekinthető, akkor
a vonal egyenes lesz és egyenlete ilyen alakú:
V = x + an,
de minél nagyobb a viz sebessége (nyomása), annál nagyobb lesz
a súrlódás is, mert annál jobban nyomul a tengely vége a csapszeghez és ez ismét azt okozza, hogy nagyobb sebességeknél
aránylag kevesebb forgást fog a szárny megtenni, mint kisebb
sebességeknél, vagyis a viszonyt jelképező vonal mindig merede ■
kebb lesz és általában a XIII. t. 2. ábrában teljes vonallal fel
tüntetett xy alakot fogja felvenni. Ezen görbe vonalnak az
egyenlete általánosságban:
ü = ж + a n + ßft2 leend,
hol x = a sebességi tengelyről lemetszett azon sebesség nagy
sága, mely mellett a szárny megindul, n = a másodperczenkénti
szárnyforgások száma, a és ß pedig a vonal hajlásától függő
állandók.
Nem elég azonban a szárnyhoz tartozó egyenletet csak egy
szer meghatározni, mert az, mint a szárny szerkezetének és
állapotának függvénye, mindenféle változásoknak van kitéve.
Eltekintve ugyanis attól, hogy a szárny a kezelés alatt is már
deformalódhatik, a tengelye elgörbülhet, a lapátjainak egymás
hoz, vagy a tengelyhez való hajlásszögei megváltozhatnak,
továbbá tekintve azt a körülményt, hogy különféle iszaptarta
lommal és hordalékkal biró vizekben a súrlódás különféle befo
lyást gyakorolhat a szárny forgására, elég indokot szolgáltat
arra, hogy az egyenlet minél többször megvizsgáltassák.
A vízrajzi osztály által használt szárnyakat ezen oknál fogva
minden évben kétszer bemértük: egyszer a mérés megkez
dése elején és egyszer annak befejezte után. Az összes mé
résre érvényes egyenletül a két tarirozás eredményeinek középértéke vétetett.
A tarirozás maga — mint tudjuk — úgy történik, hogy a
szárny álló vízben különféle sebességekkel huzzuk végig egy
megfelelő hosszú utón át, mi által a szárny ugyanoly sebes for
gásba jön, mint ha az álló szárnyat ugyanoly sebességű folyó
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A számítási módszerhez különféle képletek állanak rendel
víz forgatta volna. Az ismert uthosszból s az észlelt időtartam
ból és forgásszámokból már most a különféle sebességeknek meg kezésünkre és pedig :
1. Tisztán theoretikus utón Baumgarten ezt a képletet
felelő viszonyszámok könnyen kiszámíthatók. Ezen különféle
viszonyszámokból az egyenletet kétféleképen lehet kiszámitani: nyerte:
V—
sn 2-f-S
aritmetikai és grafikai módon.
hol v = a sebesség,
Az aritmetikai ut hosszadalmas és talán azt lehet mondani,
11 — egy másodpercznek megfelelő forgás
némi tekintetben bizonytalanabb is, mert az észlelés által nyert
adatok legtöbbnyire mindennemű osztályozás nélkül kerülnek szám, ß, s és ő pedig a szárny szerkezetétől függő állandók.
Minthogy ezen képletben a szárnylapátok igen kicsinyeknek,
bele a képletbe és igy könnyen megtörténhetik, hogy esetleges
hibás adatok az egyenletet megrontják. Hosszadalmas az eljárás a súrlódás pedig állandónak van feltételezve, azért ennek hasz
pedig azért, mert ha a sok észlelési adat felhasználásával a kom nálata nem ajánlatos.
2. A t = a n legegyszerűbb egyenlet kiszámítására szolgáló
plikált számítások keresztül vannak már hajtva, még csak akkor
és
a
legkisebb
négyzetek elmélete alapján nyert képlet a következő:
győződhetünk meg róla grafikailag, hogy a talált vonal beleillik-e
_ X(v n)
a mérési adatok sorozatába? Tudván pedig azt, hogy van olyan
a
X(ra2)
képlet is, mely egyenes vonalat ad és vannak olyanok is, melyek
parabolikus vonalat adnak; soha sem lehet előre meghatá a másiknak: v — x + a ra kiszámítására pedig:
rozni, hogy a szárny szerkezeténél és állapotánál fogva milyen
_ X(ra2)X(ra)— X(ra) X(n v)
alakú vonal fog neki megfelelni.
s X(ra2) — £ (/г)]2
Ha tehát valóban csak utólagosan lehet az egyenlet hasz •
_ s X(rav) — X(ra) X(c)
nálhatóságáról grafikai utón meggyőződést szerezni, vagyis
es a “
s X(n2) — [X(n)]2
más szóval: ha a képlet helyességének megítélésére a grafikai melyben ra szintén a másodperczenkinti forgásszámot jelenti,
lag feltüntetett mérési adatok szolgáltatják az eszközt, akkor i Végre:
3.
a v = X + a я -f- ß ra2 egyenletnek a kiszámítására szolsokkal indokoltabb a vonalat mindjárt a felrakott észlelési ada
i gáló képletek a következők:
tok sorozatába belerajzolni és az egyenletet igy meghatározni.
[cl {(га2) (и4) — [и3]2} +

Vn

{(и2) [n8] — ni Гга4]} +
.V

[V

и2] {[и] [n3] — [и2]2}

[с] {(и) (га3) — [п) [гг4]} 4 - [с ft] {s [и4] — [я2]2} + (с ft2) {[и] [га2] — s [га8]}
т
[с] {(га) (га3) — [га2]2} + [с га] {[га] [га2] — s [га31} + [с и2] {ш [га2] — [га2]}
~1Г~
hol га szintén a másodperczenkinti forgásszámot és s az észlelések számát jelenti.
N pedig = гаг {(га2) (n4) — (га3)2} + (я) {(га2) (га3) — (га4) (га)} + (га2) {(n) (ra3) — (ra2)2}
Grafikai utón úgy járnak el, hogy egy derékszögű tengelyrendszer metszéki tengelyére felrakjuk a másodperczenkinti for gásszámokat, a rendezői tengelyre pedig az annak megfelelő ész
lelt sebességeket. Az igy nyert pontsorozatba azután egy, vagy
két egyenes vonalat fektetünk úgy, hogy ezen vonalak a pont
sorozat közepén haladjanak át. (Erre igen czélszerü, ha áttetsző
papirosra rajzoljuk a vonalat és igy fektetjük azt a pontok közé.)
Az igy nyert vonal azon két pontjának összrendezőjéből,
mely az észlelésekből adódott, meghatározzuk azután a vonal
egyenletét és ez rendesen alig tér el a számítás utján nyert egyen
lettől oly mértékben, mely a gyakorlati méréseknél szóba jöhetne.
Egy ilyen tarirozás eredményét mutatjuk be a ХЩ-ik táb
lán, a hol egyszersmind láthatóvá van téve az az eltérés is, mely
a szárny készítője által közölt és általunk talált egyenlet között
mutatkozik.
A tarirozás kivitele, mint fentebb említettük van, úgy törté
nik, hogy a szárnyat álló vízben különféle sebességekkel egy bizo
nyos utón át végig huzzuk, pontosan észlelvén az időt, mely alatt
azt az ismert utat a szárny leírta.
A XIII. tábla 1. ábrája vázlatban mutatja a berendezést,
melyet 1887-ben három szárnynak együttes bemérése czéljából a
Ferencz-csatorna Tisza felőli régi (elzárt) torkolati tartányában
használtunk. A tartány hossztengelyének folytatásában — a par-

ton — két hosszú nyelű zászlóval kitűztük a vonalat, melyben
a szárnyat vivő ladiknak haladnia kellett.
Azonkívül az egyik parton kitűztünk egy ezen haladási
iránynyal párhuzamos 1 0 0 m. hosszú alapvonalat és ennek
1 0 méteres szakaszait 2 — 2 , merőleges irányban, kitűzött zász
lóval kijelöltük, hogy igy 1 0 — 1 0 méterenkint lehessen ellen
őrizni a haladás sebességének egyenletességét.
A ladik elejéről indult ki a kétalattság (vékony kötél), mely
nél fogva a napszámosoknak a ladikot változó sebességgel huzniok kellett; a haladási irány egyenességének pontos betartásá
ról pedig egy ügyes kormányos gondoskodott.
A XIII. táblán levő berendezési vázlatból az észlelésnél kö
vetett eljárás is világosan látható. — A tarirozandó 3 szárny
sodronyvezetéke (jelfogók közvetítésével) az írógépnek három alsó
karjához csatoltatott, az órából kiinduló áram pedig a 4-ik
írókar delejébe vezettetett.
Amennyiben eszerint mind a 4 kar már le volt foglalva, s
igy a 1 0 méteres úthosszák megjelölésére már nem maradt Író
kar, kénytelenek voltunk a félmásodperczeket jelző delej teker
cseihez egy külön vezetéket kötni, mely külön villamforrásból
kiindulva egy közönséges billentyűhöz vezetett az észlelő mér
nök kezébe. — Ennek segélyével tehát minden 10 méteres
uthossznak megfelelőleg az időjelek sorjában újabb jel támadt,
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mely a közönséges Va másodperezes jelektől nagyobb hosszúság
által különbözött.
Megemlitendőnek tartjuk e helyen még, hogy a mennyiben
-2 '5 m.-nél nagyobb haladási sebességet emberi erővel alig lehet
elérni — egész 4 méterig felmenő sebesség elérése czéljából az
egész berendezést egy kis esavargőzösre szereltük fel.

N E G Y E D IK F E JE Z E T .
A m é r é s a d a t a i n a k f e ld o lg o z á s a .
Az adatokat, melyek a külső munkából nyerettek, mindenek
előtt egy «sebességmérési jegyzőkönyvbe» tisztáztuk, mely jegyző
könyv ily módon volt rovatolva:
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Ezen jegyzőkönyv rovatai kellőleg ki lévén töltve, ennek
alapján legelsőbben felrajzoltuk a függélyes sebességi görbéket,
hogy a tömegszámitáshoz szükséges henger-alapok területei és
abból az egyes íüggélyek középsebességei meghatározhatók legye
nek. Ennek megtörténte után következett:

/.

A fü g g élyes sebességi görbék kiegészítése.

A mérési adatokból megszerkesztett függélyes görbét nem
lehetett a terület meghatározására közvetetlenül, azaz minden
további kiegészités és helyesbítés nélkül felhasználni, noha az
egész sebességmérési műveletben óvatosan kerültük a kombináczió, vagy önkénytes eljárásnak még a látszatát is.
Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a függélyes sebességi görbe,
pusztán csak az észlelési adatokból felrajzolva nem képez zárt
vonalat, mert szerkezeti okoknál fogva sem a szorosan vett fel
színi, sem pedig a fenéksebességet nem lehet a szárnynyal meg
mérni ; és igy ha egyébként egészen rendes vonalat kapnánk is,
az fent és lent mégis mindig nyitva m arad; azonkívül pedig sok
esetben olyan rendetlen alakú szokott lenni a függélyes görbe
vonal, hogy sokan czélszerünek tartják ezen zegzugos vonalat
előbb parabolikus alakúra átidomitani. Az I. tábla 3-ik, 4-ik és
5-ik ábrái egy-egy függélyes sebességi görbét mutatnak úgy,
amint azok a mérési adatokból előállottak, a 2 -ik ábra pedig egy
szabályos alakú függélyes görbének a képe, amilyennek t. i. az
ideális vonal képzelendő, és amely alakra rendesen átalakítják
a tényleg nyert vonalat, mielőtt annak a területe kiszámíttatnék.
Nem szándékozunk itt annak a fejtegetésébe bocsátkozni,
Évkönyv 1П. 1888.

vájjon helyes-e az, hogy a m érésekből nyert szabálytalan vona
lat beleszoritsuk egy szabályos m értani vonal törvényébe, m elyet
egyik vagy m ásik kutató ta lá lt; m ert mi — a bevezetésben elő
adott okoknál fogva — m eg vagyunk róla győződve, hogy term é
szetes folyam m ederben alig fog akadni olyan függély, m elynek
sebességi vonala akármelyik m értani vonal törvényének is hódol
jon. Sőt az egyes íüggélyekben m utatkozó rendetlenségeket nem
is tekinthetjük valam i véletlenségből, vagy hibás m érésből eredő
következm énynek, hanem azt tartjuk, hogy az egyes fü g g é se k 
ben észlelhető szabálytalanságok okozati összefüggésben állanak
egym ással, m ondhatni kiegészítik egym ást.
így pl. midőn az 5-ik ábrabeli vonal 1 m. körüli mélység
ben túlságos nagy, a 4-ik ábrabeli vonal pedig ugyanazon mély
ség körül túlságos kicsiny sebességet mutatnak, nem következés,
hogy ezek a pontok hibásak, mert ugyanabban az ábrákban a
szomszédos pontok ellenkező eltérést mutatnak a szabályos
vonal alakjától. Hogy melyik a jó és melyik a hibás pont, azt
még csak megközelítőleg sem lehetne eldönteni és ennél
fogva annak a szabályos vonalnak sem lehetne a méretét és
alakját meghatározni, melyet a függélybe fektetni kellene. —
Annyit azonban teljes meggyőződéssel lehet mondani, hogy
bármilyen rendetlen és szabálytalannak lássék is a nyert függé
lyes görbe, az általa és a függélyes egyenes vonal által bezárt
ábra területe mindig ugyanakkora lesz, mint a mekkorának a víz
tömeg egyik tényezőjeképen lennie kell.
Nem szólunk itt olyan esetleges rendetlenségekről, melyek
a jegyzőkönyv szerint is konstatált mérési hibákból, vagy a szárny
kedvezőtlen állapotából erednek; ezeket határozottan ki kell
hagyni és ezeket ki is hagytuk rendesen a számításból; azon
pontok ellenben, melyeknek csak az a hibájuk, hogy nem simul
nak szigorúan a képzelt «mértani vonal» alakjához egészen
helyeseknek és természeteseknek tartottuk.
A függélyes görbe kiegészítéséhez tartozik azonban az is,
hogy a vonalat a vizszinón és a fenéknél zárni kell.
A vizszinnél leendő záráshoz nem kellett nagy elmélkedé
sekbe bocsátkoz n i; amennyiben a szárny rendesen mindössze
csak 5— 6 cm.-rel állott a viz tükrén alul, és csak kivételes ese
tekben, midőn a munkával sietni kellett, vagy szél idején kezdtük
meg a mérést a viz alatt 25 cm. mélységben. Mindkét esetben
úgy zártuk a görbét, hogy a megmért legfelső két pont összekötő
vonalát meghosszabbítottuk a viz felszínéig.
A fenéknél levő — rendesen 045 m. széles — nyílás bezá
rásához már több szó férne, de ezt is — többeknek az eljárásá
val egyezőleg — egyszerű meghosszabbítással tettük, nem oszt
ván t. i. V. Wagner abbeli nézetét, hogy a meder fenekén a sebes
ség 0 ; — mert ez ellenmendásban van a hordalék továbbmozga
tásával ismert tényével.
E helyen még egy körülményre kell kiterjeszkedni, mely a
függélyes sebességi görbék további korrekcziójára vonatkozik:
Egy-egy teljesen bevégzett sebességmérés, mint tudjuk, a
fenforgó viszonyokhoz képest rövidebb vagy hosszabb időt vesz
igénybe; még pedig a legkedvezőbb viszonyok mellett is olyan
hosszú időt, mely alatt a vizszin csak a legritkább esetekben
marad meg egy magasságban, pedig a mérés csak egy bizonyos
meghatározott vízmagasságra vonatkozhatik. — Szükséges énnélfogva mindig a mérés közben változó vízmagasságot egy átlagos
10
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közép vízállásra redukálni; és ez rendesen a mérési időtartam j
//n Qи
//. Qi+HtQi+HsQs
(77) =
közepén észlelt vízmagasság szokott lenni.
Q
Ebből látható, hogy áradó víznél a közép időnél korábban —
A képzeletbeli sebességeket, m elyek ezen valóságos középér
mondjuk délelőtt — megmért függélyek kisebbek, a délután tékre redukált vizszin m ellett az egyes m érési pontokban előmegmértek pedig nagyobbak lesznek a redukált vízállásra vonat állandanak, Harlacher a következő képlettel szám ítja k i :
koztatott helyes értékűeknél.
Qi)1 «
(v) = v
Ha a vizszinváltozás a munka tartama alatt nem lényeges,
(h)
ahol V a valósággal talált sebességet
azaz délelőtt is annyi számú és nyomatéku, vagy súlyú függélyeket mértünk meg mint délután, akkor nincs szükség semmi
h а
к
» vízmélységet
további redukczióra, mert a két ellenkező értelmű hiba igen közel
( v ) 8 l keresett sebességet
( h ) pedig a valóságos (redukált) vízmélységet jelentik;
kiegyenlíti egymást.
Némelykor azonban előfordul, hogy úgy a függélyek száma, a értéke pedig tapasztalat szerint = 1/n.
mint azok nyomatéka (nyomaték alatt értvén itt a fontosságot,
A vízrajzi osztály eddigi méréseinek kidolgozásánál nem
melylyel azok az egész szelvény víztömegére bírnak) nem oszolnak kellett még az ilyen képletekhez fordulni, azért ezeket itt min
úgy el a mérési közép időre nézve, hogy a hibák egymást kiegyen denféle bírálat mellőzésével oly czélból veszszük át a szerző mü
lítsék, amint az például megtörténik, ha délelőtt a főmederbe eső véből, hogy szükség esetén más képletek hiányában bár ki is
függélyeket, délután pedig a hullámtérbelieket mértük meg.
használhassa.
Ilyen esetekben mi mérési középvizállásnak nem a napi
Visszatérve ezek után mérési adataink feldolgozásához,
középvizállást vettük, hanem azt, mely a nyomaték arányában a bemutatjuk még mintáját a tömegszámitási táblázatnak, melybe
függélyek zöméhez közelebb esett.
a sebességmérési jegyzőkönyvből átvett adatok beírása után a
Az egész korrekczió pedig abból állott, hogy az egyes függé rovatokban kívánt számítások eredménye bevezettetett. — Vég
lyek vizszin melleti rétegének szélességét (a mélységet) egysze eredményképen ezen táblázatban még összegeztük e részlettöme
rűen annyival nagyobbitottuk vagy kisebbítettük, a mennyit a | geket és részletterületeket, s ezeket, valamint ezeknek hányadosa
redukált vizszin megkívánt. (Rendesen egy nap alatt bevégzett által kifejezett középsebességet, feltűnőbb számok által irtuk ki.
sebességméréseinknél ez a korrekczió csak nehány centimeter
volt plus vagy minus értelemben).
• Ф
сб
••o
te
A függélyes sebességi görbe
M 'ф
£
A függély egyes pontjainak sebességére nézve pedig válto
>-i СЛ
1
részlet
összes
йф
zatlanul megtartottuk a mérés által nyert értékeket.
Jegyzet.
Cö) m ély sebes- te r ü 
te r ü  m ély  iC A
ф
ьс sége
Megtörténhetik azonban, hogy nagyobb folyamokban vég
lete
sége
N
lete
sége
a
m.
m3
m2
m2
zendő méréseknél a munka napokig eltart és ezen hosszú idő ! «! m .
m2
m.
m.
alatt a vizszin nemcsak hogy nem marad meg változatlanul egy
_
_
_
_
_
I.
0 -4 2 5
magasságban, hanem az egyik irányú változásból átmegy egyszer — 0 - 2 0 0
0 -0 8 5
—
—
—
—
vagy többször a másikba; mint a hogy ez tényleg megtörtént
_
_
0 -5 0 0
0 -2 0 1
Harlacher tanár által 1878 április havában végzett dunai méré
—
—
—
—
—
—
0
3
8
3
seknél, midőn a 6 napig tartott munka alatt a vizszin 55 cm.
_
— 0 -7 5 0
—
—
—
—
0 -2 8 5
magasságú ingadozást mutatott.
—
—
—
—
—
0 -3 7 8
Ezen esetben, — midőn decimóterekre menő különségekröl — 0 - 8 0 0 —
—
—
—
—
0 -2 0 3
van szó — már nemcsak hogy a redukált vizszin nem képezhető — —
0 -2 8 0
—
—
—
_
—
0 -1 1 3
egyszerűen a mérés elején és végén észlelt vízállások számtani — 0 - 4 5 0
0
2
2
0
0
-9
4
7
2
7
0
0
0
-3
5
1
3
8 -0 5 13-351
—
—
középértékéből, hanem figyelembe kell még venni azt is, hogy az
egész függélyes görbe nagysága — és esetleg alakja is — meg 11.
változik a szerint, a mint a vizszin, melyre a mérést vonatkoztat
juk, magasabb vagy alacsonyabb, mint az volt, melynél a mérés 2. Я m ásodperczenkint lefolyó víztöm eg kiszám ítása.
történt.
A víztömeg, mely másodperczenkint a keresztszelvényen
Ezekre nézve Harlacher tanár számítási utón határozza
átfolyik, mint tudjuk, nem egyéb, mint azon viztestnek a köb
meg a szükséges korrekcziókat; még pedig:
tartalma,
melyet nyerünk, hogy ha a szelvény minden változó
A valóságos középvizállás kiszámításánál abból az elvből
indul ki, hogy a középvizállás azon időnek vízállásához fog leg sebességű pontjánál vett függélyes vonalra felrakjuk az ottani
sebességet és az igy nyert pontsorozatot egy görbe felülettel be
közelebb esni, a melyben a legtöbb víztömeget mértük.
burkoljuk. — Az ezen burkoló felület és a keresztszelvény síkja
Legyen Qi= * > ! * ; Cf= F y 'm; Q3= Far"' stb. a hol
által
határolt test térfogata tehát a másodperczenkint átfolyó viz
Qi Qi Qs Qi részlettömegeket
tömegével egyenlő.
F 1F%F3Fi
« területeket
Hogy ezen viztestnek a térfogatát minél pontosabban meg
V1 , v"m stb.
«
középsebességeket jelentenek, és az egész
kapjuk, szükséges a keresztszelvényre függélyesen (a vizszinre
víztömeg
..........akkora középvizállás kiszá
mításánál a részlettömegek súlyát (nyomatékát) úgy veszszük merőlegesen) vett vonalak hosszát, vagyis a viztest magasságait
tekintetbe, hogy azt mondjuk, hogy a valóságoz közép vízállás: minél pontosabban ismerni. Épen ezért fektettünk oly nagy súlyt
Másodperczen
kint lefolyó víz
tömeg

A függélyhez
tartozó meder
rész területe

J
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_

—
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a íüggélyek és mérési pontok helyes megválasztására és épen
ezért állapítottuk meg a megmérendő pontok helyzetét olyan
formán, hogy általa a szelvényben végbemenő sebességváltozások
mind pontosan kiadódjanak.
Szóval a keresett víztömeg, mint szabálytalan test, térfoga
tának meghatározására beszereztük mérések utján az ezen test
függélyes metszeteinek összrendezőit.
Ezen mérési adatokból a víztömeget háromféleképen lehet
meghatározni; úgymint:
a) az egyes íüggélyek sebesség-görbéje által határolt részlet
tömegek összeadása átlal (1. XIV. tábla, 3. ábra).
b) A Culmann-féle eljárás szerint, melynél a két sikfelület_
(keresztszelvény és vizszin) és egy szabálytalan görbe felület által
határolt szabálytalan test térfogata úgy lesz kiszámítva, hogy
ezen viztest egyenlő sebességű vonalak (Isotacheák) által csupa
függélyes (a keresztszelvénynyel párhuzamos) szeletekre lesz
osztva és ezen szeletek részlettömege összegezve (1. XIV. tábla,
4. ábra).
ej A Harlacher-féle mód szerint, mely leggyorsabban vezet
czélhoz, és a következő alapelven nyugszik: A másodperczenkint
lefolyó víztömeg egyenlő azon test térfogatával, mely úgy keletke
zik, hogy két henger, — melynek egyike a mederkeresztszelvényt,
másika pedig a vizszinvonal és a középsebességek vonala által ha
tárolt területet bírja alapul, — egymást áthatja. A számítás egy
szerűsítése végett Harlacher átváltoztatja a szabálytalan test tér
fogatát egy állandó a (egység) hosszaságu hengerdarabra és ezen
egyenértékű hengerdarab alapját grafikailag szerkeszti meg.
Az első két mód olyan egyszerű, hogy ahhoz bővebb magya
rázat nem szükséges.
A Harlacher-féle módszer megértéséhez azonban czélszerünek tartjuk a szerző magyarázatát egész terjedelmében közölni
(hivatkozással a XIV. tábla 5. és 6 . ábrájára).
«A keresztszelvény egyes függélyeinek ismert középsebes
ségeivel megszerkesztjük az A, D B t görbét, melynek rendezői
megadják a középsebességeket tetszőleges közbesitett függélyekre
is. Egy függélyes állású dx szalagon átfolyó víztömeg

d Q — vm у dx
ezen egyenlet jobb és bal oldalát a-val (egy tetszőleges állandó
alaphoszszal, melyet egységnek, vagy kerekszámu egységnek,
lehet venni) szorozva, kapjuk
, _
уV ,
d Q —a — dX
a
Az ábrában látható módon grafikailag megszerkesztjük az
egyes mélységeknek a középsebesség és az állandó alapszám (a)
hányadosával való szorzatát és ezt /-fel jelöljük.

tehát / = « —
' a
és tnost f-e t egy AG'B görbe vonal rendezőinek tekintve, mely
görbe яг А В vízszintessel a sraffirozott F ’ területet (F a szel
vény területe) bezárja, lesz:

d Q = a f dx
és Q = a S f d x = a F ’
A (polárplanimeterrel meghatározandó) F ’ terület sokszo
rozva a alappal megadja tehát a keresett víztömeget.

Ezekután csak az AG'B görbe vonal által határolt ábrának
megszerkesztése volna a teendő; — mi annyival pontosabban
megtörténhetik, amennyiben az A, D B l (középsebességi) vonal
segélyével közbeeső pontokat is nyerhetünk.
А XIV. tábla 5-ik ábrájából világosan kivehető szerkesztési
módnak indokolására képzeljünk a 6 -ik ábrában az A B vona
lon (vizszinvonalon) két síkot átfektetve, egyet függélyesen, mely
nem egyéb, mint a keresztszelvény, és egyet vízszintesen, mely a
szelvény középsebességeinek vonala által van határolva. — Ha
most ezen két síkot két szabályos henger alapjának tekintjük,
I akkor az ezen két henger áthatásából származó test térfogata
egyenlő lesz a másodperczenkint lefolyó víztömeggel. — Hogy
ezt a térfogatot megkapjuk, átváltoztatjuk ezt a, testet egy a ma
gassággal biró hengerre.
G D E F prizma elem térfogata = v n у d x ; ha ezt egy а
szélességű más prizmára átalakítjuk, kapjuk ennek magasságául

\ f = CG.
G tehát az uj henger alkotójának egyik pontja, és A G В
annak keresztmetszete, mig annak magassága, vagy hossza
C D — a. A keresett térfogatot tehát megkapjuk, ha a A G В A
ábra területét planimeterrel meghatározzuk és a-val megszo
rozzuk.»

3. A fe ls z ín i és középsebességek k ö zö tti összefüggés .
Nem volna teljes a mérési adatok feldolgozását tárgyaló rész,
: ha a felszíni sebességmérés feldolgozásának módjáról is nehány
i szót nem mondanánk el, noha erről a múlt évi évkönyvben kö
zölve van már a különben is igen egyszerű eljárásnak a menete; —
mely szerint a függély középsebességet a megmért felszíni sebes
ségből Exner által ajánlott következő képlettel számítjuk k i:
Sk = Sf

‘ +040GK»
1+0-2676 Vm

bol S к a középsebességet,
S f a felszíni sebességet,
m pedig a függély mélységét jelenti.
Ezúttal főleg csak azért reflektálunk ismét erre a képletre,
mert immár abban a helyzetben vagyunk, hogy 32 teljes fenékig
érő mérés alapján egy kis összehasonlítást tehetünk a valóságos
és a fenti képlettel nyert középsebességek értékei között.
Ezen összehasonlitásból kitűnt, hogy a szóban forgó képlet
alkalmazásánál a teljes szelvény víztömegére vonatkozó hiba —
egy eset kivételével — mindig nemleges, azaz a felszíni mérésből
a képlettel kiszámított eredmény a valóságosnál mindig kisebb
értéket ad.
Ezen nemleges értelmű hiba 0'59 és 17*4-1 % között válta
kozik, mind a 32 esetnek a középértéke pedig — 6*14 o/o.
A szóban forgó képlet értékének megvizsgálása alkalmával
tovább mentünk egy lépéssel és kiszámítottuk a fent közölt
32 teljes mérésünkből — függélyenként — az arányt, mely a
felszíni és középsebesség között valósággal létezett. — Azegy-egy
szelvényben foglalt függélyekre talált arányszámok átlagából ki
tűnik, hogy milyen határok között mozog a hiba, ha a felszíni
és középsebesség közötti összefüggést nem hosszadalmas számí
tást igénylő képlettel, hanem — mint sokan teszik — egy egy
szerű arányszámmal fejeznők ki.
10;:
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A TISZÁN ÉS MELLÉKFOLYÓIN VÉGHEZVITT SEBESSÉG-MÉRÉSEKNÉL KÖVETETT ELJÁRÁS RÉSZLETES ISMERTETÉSE.

Az ilyen módon közvetlen mérésekből nyert arányszámok
ü-832 és 0924 között váltakoznak; közép értékben pedig = 0885.

k 'fia/z beli m unkák es kim utatások.
Egy-egy teljesen bevégzett vizsebességmérés eredményének
kimerítő feltüntetéséhez készített rajz- és Írásbeli műveletek a
következők:
a) K a jzb eli m u n k á k :

1. Egy V25000 mértékű helyzetrajz a mérési szelvény körül
nehány kilométernyire terjedő folyamszakaszról.
2. A sebességmérési keresztszelvény a benne megmért függélyek elosztásával, a mérési középvizzel és a helyi 0 vizszinnel,
valamint a felszíni és középsebesség vonalával és a középsebesség
helyzet vonalával.
3. Az egyes függélyek mentén talált sebességek grafikai fel

tüntetésére (függélyes sebességi görbék) a területszámitáshoz
szükséges számadatok feljegyzésével és a függély középsebessé
gének helyzeti fekvésével.
4. A mérés tartama alatt észlelt vizszinváltozás vonala az
időre vonatkoztatva és ezen vonalon feltüntetve az egyes füg
gélyek megmérésére fordított időtartamot.
5. A vizszinfixirozás eredménye hosszszelvény alakjában.
6 . (iTömegvonalak» elnevezés alatt az egyes sebességmérési
szelvényekre nézve talált összefüggés, mely az ottani vízállás és
a másodperczenkint befolyó víztömeg között létezik.
b) ír á sb e li m u n k á k :

1. Vizsebbességmérési jegyzőkönyv, a mérés főbb mozzana
tainak feljegyzésével.
2. A használt sebességmérő szárny egyenlete alapján meg
szerkesztett vizsebességi táblázat.
3. A tömegszámitási táblázat.
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Emlékirat* az árvíz elleni védekezés módjainak tárgyában, a sziléziai hegyi
folyók különös figyelembe vételével.

Újabb időben az árvizek alkalmából, az azok ellenében való
ezélszerübb védekezés iránt, számos javaslat tétetett. Ezek czélja
lényegileg: vagy az árviz tömegének csökkentése gyüjtőmedenczék, keresztgátak, vízszintes szivárgó árkok, erdők ápolásával, —
a lecsapoló műveletek korlátozása által stb. — vagy pedig azzal,
hogy a begátolt területre való bocsátással, a viz részben elvonassék az eddigi árvizmedertől, stb. Első pillanatra ilynemű javas
latok igen elfogadhatóknak látszanak, és nagyon alkalmasak arra,
hogy az árvizek által sújtott völgyek és lapályok lakóiban telje
sen téves fogalmakat keltsenek.
A közelmúltban is a sziléziai hegyi folyók, nevezetesen a
Queis és Zacken mult évi augusztus és szeptember hónapokban
nagyobb károkat okozó árvizeikkel élénk eszmecserére adtak
alkalmat. Noha előrelátható volt, hogy ezen javaslatok általános
kivitelre nem alkalmasak, és csak igen ritkán, különösen előnyös
helyi viszonyok között, nyerhetnek gyakorlati alkalmazást, mind
azonáltal a sziléziai hegyi folyóknál gondos tanulmány tárgyává
tétettek. Ezáltal azonban csupán egy újabb bizonyíték nyeretett
azon nézet igazolására, hogy a bajnak rendszerint nem az aján
lott módon, hanem csak a vízfolyásoknak szabályozása által lehet
sikeresen elejét venni.
Az ily szabályozás czélja a vizet lehetőleg, bármikor kártalanul levezetni; nevezetesen az árviz rendszeres lefolyását bizto
sítani, tehát az árviz által okozott károkat kisebbíteni, továbbá,
amennyire az lehetséges, a vízhasználat javítására törekedni. Ily
értelemben vett előmunkálatok legelőször a Zacken és Queisnál
vétettek foganatba.
A kővetkezőkben legelőbb a fennti javaslatok tárgyaltatnak,
azután ama szempontok, melyek szerint a nem hajózható, főleg
pedig a hegyi folyók szabályozandók. Ezzel kapcsolatban elmon
datnak ama tanulmányok eredményei, melyek a múlt évi árvízi
katasztrófákat előidéző sziléziai folyókon tétettek;' végül pedig
röviden fontolóra vétetik azon kérdés, vájjon megfeleltek-e az
árviz elleni védekezésről szóló törvények azon követelménynek,
hogy nem hajózható folyóinkon jobb állapotokat hozhassunk
létre és állandóan tarthassunk fenn.
* Poroszország földmivelési, államjószágok és erdészet ministere: Dr.
Freiherr Lucius v. Ballhausen, Berlinben, 1889. február hó 16-án nyúj
totta be a képviselőházhoz ez emlékiratot, melynek műszaki részét, reánk
nézve is tanulságos voltánál fogva, ezennel közöljük.

I.

Mesterséges vizfogó medenczék a folyók felső
szakaszain.
Más államokban is azon eredményre jutottak már, hogy a
viz felfogása a felső-, forrás-területen, vizfogó medenczékkel csak
kivételes esetekben lehetséges és ajánlatos. Különösen Francziaországban tettek e tekintetben beható kutatásokat a Lohe ára
dásai által 1856-ban okozott pusztítások következtében. Itt azon
meggyőződésre jutottak, hogy a czél tetemes költség árán sem
érhető el biztosan; ennek következtében a számos, völgyzárógát
építése által mesterségesen létesítendő gyüjtömedenczék költsé
ges tervének kivitelével felhagytak. Továbbá a Pyrenéekben és
Cevennekben franczia mérnökök által eszközölt kutatások is azon
eredményre vezettek, hogy a völgyzáró gátak építése a legnagyobb
akadályokba ütközik, s hogy azok bizonyos körülmények között
inkább károsan, mint előnyösen hathatnak, és végül hogy na
gyobb folyók áradásai ily módon sem meg nem akadályozhatok,
sem pedig nagyobb mértékben nem enyhithetők.
A württembergi kir. kormány 1883-ban közölte azon tanul
mányokat, melyeket a Neckarba, Tübingen mellett, szakadó Steinlach folyó területén, oly czélból tétetett, hogy a vízgyűjtő me
denczék egész sorozatának segélyével az árvízkároknak elejét
vegye, és egyidejűleg kiegyenlítse a vízlefolyás szabálytalansá
gait. Az eredmény lehetőleg kedvezőtlen volt; noha a vidék
topográfiái helyzeténél fogva kellő számú medenczék voltak épít
hetők, de a költségek korántsem állottak arányban a várható
előnynyel.
Gyüjtőmedenczéket az árvízveszélyek megakadályozása czéljából, a mennyire ismereteink terjednek, eddig tényleg nem
létesítettek. A nyilvános lapokban többször említett St. Etienne
melletti műépitmény czélja első sorban a városnak vízzel való
ellátása; azonban a város árviz elleni védelme czéljából a zárógátat
magasabbra építették, mint a hogy a fenti czél kívánta volna.
A viz ott bizonyos magasságig használat czéljából gyüjtetik, mig
mind a két gyűjtő felső része az árvizek befogadására szolgál, és
miután ezek megtöltötték, csakhamar kiürittetik.
Hogy a gyüjtömedenczék a vízhasználat és az árviz elleni
védelem czéljainak együttesen megfeleljenek,, mindenesetre igen
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nagy köbtartalommal kell birniok. Vizhasználati szempontból,
azaz a helységek vizzel való ellátása, erőművek hajtása, hajózási
csatornák táplálása, öntözés stb. czéljából gyűjteni kell a meden czéket tápláló vizet, hogy azután lassan lebocsátva, több hónapon
át szolgáljon a kívánt czélnak; ezen czélnak tehát a vízzel telt
medenezék felelnek meg.
Ellenben az árvízveszély elkerülése megkívánja, hogy a viz
minél hamarább, tehát nehány nap vagy hét alatt elvezettessék,
hogy az újonnan érkező áradások számára hely legyen. Ha p. o.
ama rendkívüli víztömeget, mely a múlt évi auguszt. 2, 3-ki felhőszakadások következtében a sziléziai hegyi folyók területére esett,
hosszabb ideig visszatartották volna, akkor a múlt évi szeptember
2, 3-ki és 7 , 8 -ki nagy mennyiségű csapadékokat, melyek szintén
áradásokat okoztak, lehetetlen lett volna felfogni. Arvizelleni
védekezés czéljából szükséges, hogy lehetőleg üres medenezék áll
janak rendelkezésre.
A gazdasági czélokból épült medenezék rendesen oly mére
tekkel bírnak, hogy a szükséges vízmennyiség mindenkor, tehát
kisviz idejében, nyáron és télen meglegyen. A nedves évszak
kezdetén tehát már meglehetősen üresek és mig meg nem tel
nek, felfogják az akkor bekövetkező dús csapadékokat; tehát egy
későbbi erősebb esőzés vizének már azokban helye nincsen.
Továbbá rendesen figyelmen kívül hagyják, hogy a gazda sági érdekeket szolgáló gyüjtömedenczék a folyó összes gyűjtő
területének csak elenyésző csekély részéből vannak táplálva. Bár
mily előnyösen felelnek is meg a gazdasági czélnak, hatásuk az
árvízre — a legnagyobb időtartalom mellett is — csak oly ará
nyú lehet, a milyen arányban áll a vizmedencze gyűjtő területe
a folyó összes gyűjtő területével.
Azon három vízgyűjtő, melyek a birodalomban az utolsó évek
ben gazdasági czélokból 840.000 márka költséggel épültek, illetve
épülőfélben vannak, az összesen 7.64 km '2 vagy Ve négyzet mért
földet kitevő gyűjtő területeikhez viszonyítva, tetemes térfogattal
bírnak. Ugyanis a seveni medencze tartalma 1,100.000 ш3, 5'2
km2 területnél, vagyis: 211.500 m 3 pro négyzetkilométer; a
schieszrothriedi medencze tartalma 360.000 m3, V24 km 2 terü
letnél, vagyis: 290.300 m 3 pro négyzet kilométer; az altemveier i
medencze tartalma 730.000 m3, U20 km 2 területnél, vagyis:
608.300 m . 8 pro négyzet kilométer.
Minthogy azonban ezen müépitmények a folyó tápláló terü
letének csak csekély részéből foghatják fel a vizet, nyilvánvaló,
hogy hatásuk az árvíz elleni védekezésre nem lehet nagy.
Ama összesen 9‘5 millió köbméter ürtartalmu és 245 hek
tár kiterjedésű 67 tó, melyek évszázadok előtt Oberharzban a
bányászat érdekében létesítettek, s a melyek közül Oberteich
a legismertebb, az alsó folyók p. o. a Leine áradásaira elenyésző
csekély hatással vannak.
Gazdasági czélokra rendesen föntebb fekvő, kevésbbé müveit
völgyeket használnak fel; ellenben valamely folyóvidék vizei na
gyobb részének felfogása végett szükséges az alant fekvő völgye
ket felkeresni, melyek majdnem mindig lakottak és a mivelés
magas fokán állanak.
A gyüjtőmedenczéknek az innenső vidékeken, főleg pedig a
sziléziai hegységben való építését illetőleg teljesített alapos meg
fontolások a következő eredményekre vezettek.
1. Folyóink felső területe, földtani minősége és topográfiái

helyzete következtében, csak ritka esetben engedi meg elegendő köbtartalmu gyüjtömedenczék létesítését, иду, hogy a kivitelt a forrá
sok területének minősége rendesen lehetetlenné teszi.
Ilynemű medenezéknek vízálló oldalakkal és fenékkel kell
birniok; ama helynek, a hol az elzáró fal vagy gát emelendő,
kiváltképen vízállónak kell lennie, hogy az altalaj is ellentálljon
a viz áttörésének. A völgynek ezen helyen össze kell szűkülnie,
hogy az igen költséges elzáró mű túlságos hosszú ne legyen,
j A felső völgyek rendesen igen nagy eséssel bírnak, tehát merede
ken emelkednek és egyidejűleg oly szűkek, hogy igen magas
zárómtí is csak csekély köbtartalmu medenezét alkothat. Továbbá
j számos kisebb mellékpatak egyáltalában fölfoghatatlan lévén, az
! árvizek nagy mértékben való feltartóztatása csak úgy gondolható,
ha ama völgyekbe építtetnek a gátak, melyek a hegységek szé
lein vagy a dombos vidéken fekszenek. Ezek azonban rendesen
I lakottak és gazdaságilag a mivelés oly magas fokán állanak, hogy
azoknak gyüjtőmedenczékkó való átalakítása egyértelmű volna
í a gazdasági hanyatlással. Emez alsó völgyek jövedelmezése rend
szerint nagyobb, mint az árvizek visszatartásával elhárítandó
károk.
2. A gyüjtőmedenczéknek sikeres működésűk czéljából tetemes
térfogattal kell birniok; e miatt ezek költsége rendesen oly nagy,
hogy annak fedezete legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik.
Ha megelégednénk csak egyes előnyösen fekvő völgyeknek
gazdaságilag is felhasználható gyűjtőkké való átalakításával, ez
j által az árvízveszély elhárításának érdekében keveset nyernénk.
A költséget megállapítja a gyűjtendő vízmennyiség, és az
ennek megszerzésére fordítandó egységi ár. A vízmennyiség függ
a terület éghajlati, illetőleg időjárási viszonyaitól, felszíni alkotá
sától, úgyszintén annak földtani alkatától és művelési módjától
is. A hol — mint a Riesengebirgben — felhőszakadásszerü eső
zések járnak, vagy néha nagy hótömegek rövid idő alatt olvad
nak el, a hegység meredek, úgy, hogy a víztömegek gyorsan le
futnak ; a hol kevés az alkalom a beszivárgásra földtani alkotás
következtében és az erdőségek erős harasztréteg hiánya miatt;
avagy hol a vizet a kultúra következtében létesített vizlecsapoló
müvek gyorsan levezetik, — ott a gyüjtőmedenczéknek is tete
mes űrtartalommal kell birniok.
Példának okáért a Riesengebirgben a múlt évi aug. 2, 3-iki
erős eső alkalmával, mely 18 óra hosszat tartott, a csapadék
magasság 215 mm.-t ért el; néhány héttel később, múlt évi
szept. 2, 3-án az ottani meteorologiai állomásokon 103 mm., múlt
évi szept. 7, 8 -kán 78 mm. esőmennyiség észleltetett. — 1882,
évi jul. 17, 18-kán a Schneekoppén 227 mm. esett, Elbfallbaude
mellett 212 mm., a szomszédos osztrák Sziléziában 1880. aug.
4-kén 200 mm. 1880. aug. 4. és 5-kén 279 mm.; a Vágvölgyében, Trencsénben, 110 kim. távolságban az ország határától 267
mm.-nek találták az egy napi esőmennyiséget, Németországban
a harzi Elbingerode mellett pedig 248 mm. legnagyobb napi csa
padékot észleltek. A mig a királyi meteorologiai intézet adatai
szerint Eszak-Németország síkságán 100 mm. maximális napi
csapadék észlelhető, addig azt az északi német hegységben 250
mm.-re kell számítani.
Tekintetbe veendő továbbá, hogy a csapadékok nem oszla
nak el egyenletesen, sőt az úgynevezett felhőszakadások alkalmá
val, rövid idő alatt rendkívül nagy víztömegek csapódnak le.
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Példákul szolgáljanak a következő észleletek:
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annyi viz volna bocsátandó, mennyit a folyó medre és völgye
kár nélkül elvezethet, tehát csak a káros viz volna visszatar
Beuthenben O/S
3 óra alatt 1 1 0 mm. volt a csapadék,
tandó.
«
«
«
95 <1
Boroszlóban
IV* «
A folyóba bocsátandó vízmennyiség pedig a folyónak álla
((
((
«
«
Hirschberg mellett 3
91 «
potától függ; szabályozott meder sokkal nagyobb tömeget vezet
(1
«
«
«
68
Ratibor
«
Я/а <(
het le minden kár nélkül, mint egy elfajult vízfolyás. A csapadé
«
((
« «
125 «
Schlüchtern
«
3
kok hirtelen beállása és egyenlőtlen nagysága bizonyára a leg
«
«
«
«
4
82 «
Erfurt
«
nagyobb nehézséget okozza a számos gyüjtőmedencze kiömlő
«
((
«
((
1
60 «
Torgau
«
szerkezetének oly módon való kezelésénél, hogy soha sem több
((
«
«
«
1
Trier
«
73-2 «
sem kevesebb, csakis az ártalmas víztömeg tartassák vissza. Ez
«
«
«
((
Waltershausen
1
75 «
utóbbi czélra oly hegységben, hol a gyüjtőmedencze tápláló
«
«
«
98 «
Neustadt a/H.
1
területe nem nagy és a hol a bekövetkezhető felhőszakadás leg
«
«
«
«
104 ((
П /4
Niedermarsberg
intensivebb része jelentkezhetik, föltéve, hogy a vízfolyások oly
Az utolsó három adat absolut maximuma azon legalább egy jól vannak szabályozva, hogy minden közönséges árvíz lefolyhat
óráig tartó esőzéseknek, melyekről eddigelé biztos tudomásunk duzzadás nélkül, ott legalább is 75 mm. magasság veendő szá
van. Egy óránál rövidébe ideig tartó csapadékoknál a mennyiség mításba. Ez megfelel a legnagyobb óránkénti mennyiségnek,
vagy a legnagyobb naponkénti mennyiség egyharmadának és
még nagyobb volt. Pl.
hektáronként 750 m8, vagyis a gyűjtő terület minden négyzet
Wermsdorfban i/S 15 perez alatt 31.4 mm
kilométerére 75.000 m8. térfogatú gyűjtőmedenezét kíván.
<( 14.3 .
Güterslohban
7 «
Halmos vidéken a csapadék magassága kisebb, mint a hegy
« 24 «
Annabergben i/S 15 «
ségben ; a viz is lassabban folyik a patakokba és folyókba; de
«
(( 36 «
25
Klausthalban
rendszerint nagyobb is itt a gyüjtőmedencze tápláló területe. Az
« 41 «
«
30
Dresdában
előbb elfogadott föltétel mellett, mely szerint csak a káros viz
« 39.4 «
30 «
Wermigersdeben
tartandó vissza, és ha a vízfolyások helyesen vannak szabályozva,
(( 39 «
Mainzban
30 «
egy-egy medencze térfogata legalább is 40 mm. magasságnak meg
« 37.i «
30 «
Wetzlar ban
felelően állapitandók meg, vagyis egy hektár vízgyűjtő területnek
400 m8, tehát egy négyzet kilométernek 40,000 m 8 medencze térfo
hullott alá.
Ámbár az észlelések adatainak nagy terjedelemben való gat lesz szükséges; ez körülbelől megfelel a legnagyobb óránkénti
gyűjtése általában csak rövid idő óta eszközöltetik, és az állomá esőmennyiség kétharmadának vagy a legnagyobb naponkénti
sok egymástól nagyon távol vannak, holott a legnagyobb eső- mennyiség egynegyedének. E méretek igen mérsékeltek és meg
menyiségek csak kis térre szoritott viharok v agy felhőszakadá történhetik, hogy a medencze kedvezőtlen időjárás mellett meg
soknál esnek, tehát a megfigyelést sokszor elkerülik, mindamellett telik vizzel, mielőtt az ártalmatlan árhullám lefolyt volna; mely
a már most előttünk fekvő anyagból azon következtetés vonható, esetben a medencze jótékony hatása nagyon csekély leend.
hogy Észak-Németországban, a sikságon, 60—75 mm. óránkénti Bekövetkezhetik ez nevezetesen akkor, midőn erősen megfagyott
maximumot, a hegységben még többet kell számításba venni. Бу vagy magas hóval borított talajra hirtelen enyhe idő beállása
óránkénti maximum beállhat hosszabb tetemes esőzések alkal folytán erős, tartós eső esik.
mával is, mint pl. a múlt évi aug. 2., 3-iki volt, mely 10 egész
Szabályozatlan folyókban a lecsapódás ideje alatt aránylag
1 2 mm. vízmennyiséget adott átlagosan óránként.
csak kis mennyiségű viz vezethető le, úgy, hogy a gyűjtőmedenHa a legintensivebb lecsapódás csak akkor következik be, ezéknek nagyobb térfogatot kell nyerniök mint 75,000, illetve
midőn már előzőleg több órán át esett, s a föld felületének szá 40,000 m8-t négyzet kilométerenként.
mos apró mélyedése megtelt, az elszivárgás és elpárolgás már
A württembergi kir. kormány Steinbach vidéke számára,
csak kevés enyhítő befolyást gyakorolhatnak, ekkor oly jellegű melynek csapadékviszonyai a Riesengebirg viszonyainak megfelel
hegyeknél, mint az Riesengebirg, daczára a jó erdőállománynak : nek, 100,000 m8-t számított négyzet kilométerenként. — A St.
a dús lecsapódásnak több mint s/ 4 része fog a gyűjtő medenezékbe Etienne mellett épült medenezék számára 140,000 m3-t számí
ömleni. így pl. a Queis folyón, Marklissa fölött, hol a vízgyűjtő tottak km 2 -ként. A Felső-Elszaszban gazdasági czélból legújabb
terület már 300 kim2, oly víztömeg folyt le a múlt évi aug. időben épült 3 gyüjtőmedencze 211,500 illetőleg 290,300 és
3-án 10 óra alatt, mely az aug. 2., 3-iki 18 óráig tartó esőnek 608,300 m 3 tartalommal bir négyzet km.-ként.
felét teszi.
Az egységár, azaz a gyüjtőmedenczék térfogati egy köb
Az árvizgyüjtő medenezék nagyságára továbbá irányadó a méterének ára különösen attól függ, vájjon előnyösek-e a helyi
viz felfogásának és leeresztésének módja. Ha a folyó felső terüle viszonyok. Ha létezik egy tágas völgykatlan és a völgyfenék cse
tének alkata következtében, annak csak egy része számára épít kély hosszeséssel bir, a torkolat pedig szűk, akkor a zárógát kis
hetők gyüjtőmedenczék, tanácsos az azokban gyülekező vizet hosszúság mellett is nagy vízmennyiséget képes felfogni.
hosszabb ideig visszatartani, hogy a vízgyűjtő terület többi
Ha azonban a völgy az elzárás fölött szűk és meredekebb,
részére eső csapadékból származó árhullám előbb fusson le. Ha ugyanazon zárógát a fenti víztömegnek csak egy részét képes fel
azonban elfogadjuk, hogy az egész felső szakasz medenczékkel fogni.
láttassák el, akkor az árvíz kezdetétől annak végéig a folyóba
A költségeket befolyásolják másodsorban a szilárd és vizet
11
E-vkőnyv m . 1888.
M
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át nem eresztő talaj mélysége, az építkezési idő alatt a vízfolyás
által okozott nehézségek, és a kisajátítási ár.
Az újabb időben épült medenczéknél gyűjtött viz köbméte
rének egységára.
Sewen (Oberelsasz) ... ...
... _ ...
40 Pf.
Schieszrothried
... ... ................... ... 42 «
Altenweier ........... ... ... ...................
34 «
Bouzey (Vogesen)........... ... ... ........... 58 «
Gouft're d’enfer (St. Etiene)
...
...
92 «
Pás de Eiot _ ... — .
— ........... 76 «
St. diamond ... ................ . — ...
43 «
Gileppe (Verviers) ... ... .......................... 32 «
Mouche (Langres) ... _ ... — ...
25 «
Steinlach (tervezett)
........... — — 43—81 «
Ha a hegységben épitendő medenczék köbmétere egység
árának 40 Pf. vétetik, akkor egy □ km.-nek megfelel a hegy
ségben 75,000 m 3 gyűjtendő vízmennyiségnél 30,000 márka.
Dombos vidéken az egységár a kisajátítás folytán és a zárógát alapozásának nehézségei miatt rendesen magasabb. Ha az
köbméterenként 50 Pf.-re becsültetik, akkor a dombos vidéken
egy □ kilométernek megfelelő 40,000 m 3 vízmennyiség felfogá
sára 2 0 , 0 0 0 márka szükséges.
Ha egy az Oderával — melynek tápláló területe 132,000 О
km. — egyenlő nagyságú folyó területének csak ötödrészét lát
nok el gyiijtőmedenczókkel, tehát csak 26,400 G kilométert,
mely felerészben hegyes, felerészben halmos vidéken feküdnék,
akkor 26,400—^ ^ ^ - ^ ^ ^ = = 1 5 1 8 miiló m 3 vizet kellene fel
fogni ; a költség pedig 26,400x25,000=660 millió márka lenne.
Hasonló eredményt érünk el, ha nagyobb folyóink pl. a
Weser, Elba, Odera árvizeit veszszük tekintetbe. Ha valamely
árvíz, mely átlag 5,000 m3-t vezet le másodperczenkint (ezen
adat megfelel a Weser legnagyobb vízmennyiségének az Aller
torkolata alatt) 7 napig tart, és leszállítandó átlagosan 3000 m 3 -re,
akkor szükséges, hogy másodperczenkint 2 0 0 0 m8, vagyis ama
7 nap alatt közel 1,200 millió m 3 a gyűjtőkben visszatartassék,
és e czélra 500 egész 600 millió márka volna fordítandó. Az
5,000 m!i-nek 3000-re való leszállítása daczára az árvízveszély
el nem hárittatnék, tehát a folyó lapályos mellékének begátolása
is szükséges lenne.
A Garonne mellett fekvő Toulouse város biztosítására 500
millió köbtartalmu medenczét véltek, szükségesnek, holott a ren
delkezésre álló 12 völgykatlan csak 87 millió köbtartalmu.
A württembergi kormány, a csak 138 G kilométernyi terü
lettel biró Steinlach számára, a költségeket a következőkben
állapította meg:
58 medencze 12*9 millió m3-rel 10-5 millió márka
))
»
13-16 »
»
6-7
7
»
и
4-75 »
3
11*0
»
»
»
»
6 -0 0
26
10-3
»
miből következik, hogy a befektetési költségek növekednek, ha a
czélt kevés nagy medencze helyett számos kicsivel akarjuk elérni.
A fentebb felvett 30,000 márka pro G kilometer a Steinlach
területénél megfelelne 4'14 millió márkának, tehát tetemesen
kisebb, mint a württembergi kormány által előirányzott költség.

3. A felső forrásterideien alkalmazott számos gyüjtőmedenczének hatása a folyó alsó és közép folyására általában bizony
talan.
A lapályos vidék árvízveszélyeit nem annyira a folyó felső
szakaszainak víztömegei okozzák, hanem az áradást inkább a
hosszas esőzések, vagy hóolvadások idézik elő, anélkül, hogy a
felső vidéknek abban jelentékenyebb része lenne.
A hóolvadás ugyanis előbb következik be a lapályon fekvő
mellékfolyásoknál, mint a felső hegységben, úgy, hogy az ezen
mellékfolyók által okozott áradásra a hegyi viz kevés hatás
sal van.
Kedvezőtlenebbé válhatnék azonban az alsó és középső
folyószakasz helyzete számos medencze alkalmazásával. Ha a gyűj
tők kiürittetnek, a folyóba hirtelen nagy víztömegek özönlenek,
melyek — a folyó áradása esetén — igen könnyen veszélyes
árvizeket idézhetnek elő. A csapadékok hirtelensége és egyenlőt
lenségével szemben még sok évi tapasztalat sem óvhatna meg
attól, hogy a gyűjtők kiürítése oly időben történjék, a mikor a
folyó lentebb fekvő szakaszai a víztömegeket hátrány nélkül
magukba fogadhatják.
4. A gyüjtömedenczék fenyegetik az alattukfekvő völgyeket,
amennyiben egy esetleges gátszakadás a legnagyobb pusztításokat
okozhatná.
Nagyobb víztömeg felfogása végett a zárógátat legalább is
10, de talán egészen 50 m. magasra is kellene épitni. Ámde ily
építmény a legerősebb és leggondosabb kivitel mellett is alásülyedésnek van kitéve, és átszakad, ha alapja nem igen szilárd
vízálló szikla. Veszedelmes pontok továbbá a kiömlést eszközlő
és a túlságos megtelést megakadályozó építmények is. Erre szo
morú példákat találunk mindazon országokban, ahol gazdasági
szempontból épült völgyzárások léteznek.
A zárógátak átszakadása majdnem mindig elpusztította a
völgyet és emberéletben, vagyonban tetemes veszteségeket okozott.
A mellett még különösen kiemelendő, hogy a csekély számú,
gazdasági czélból létesített völgyelzárásoknál sokkal szabadabban
választhatták az építkezés helyét. Midőn azonban az árvíz elleni
védekezés czéljából számos gyüjtőmedencze épitendő, melyekkel
egész az alsó völgyekig kell lehatolni, ahol a biztos alapot nyújtó
szikla alig elérhető mélységben van; és azt kevesebb biztonság
got szolgáltató rétegek borítják: ekkor a veszélynek az elgondol
ható legnagyobb óvatosság mellett is növekednie kell.
ő. Azon évi kiadások, melyek az árvizgyüjtőkbe befektetett
tőke kamataiból, a medenczék fentartási költségeiből, és a miiépítményeket gondozó személyzet költségeiből állanak, az azok
által elérni remélt haszonnal nem állanak helyes arányban.
Legyenek bár az árvizek által okozott károk még oly nagyok,
mégis, mivel nem évről-évre, hanem rendesen csak hosszabb idő
közökben ismétlődnek egy évre elosztva csak csekély részét teszik
azon állandó tehernek, melyet a medenczék építésébe fektetett
tőke kamatoztatása és a medenczék fentartása okoz. Például:
Steinlach vidékén az ipar érdekében épített számos védő
műben és a partokban az árvizek által okozott károk, 71 évi
tapasztalás adatai szerint, évenkint 4000 márkára rúgnak.
A tavak tartalmának felhasználása a mezőgazdaság és ipar érde
kében, valamint a tavakban való haltenyésztés által elérhető
haszon 33,000 márkára becsültetett. Ezen két összeggel szem
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ben állott a 6 millió márka kamatoztatásáért, a fentartásért köbtartalommal biró árkok, meredekebb részük alkalmazása mel
8 tb.-ért járó 248,000 márka kiadása évenkint.
lett az összes területnek Ve, enyébb részük mellett pedig —
Bár elismerjük, hogy az ily telepek rentabilitásának viszo a minők a hegyoldalakban rendesen szükségesek — annak
nyai minden egyes esetben igen különbözők, mindazonáltal Vi részét foglalják el.
Poroszországban és kiváltképen Sziléziában, egyes igen ritka
4. A befektetési ésfentartási költségek aránytalanul nagyok.
esetek kivételével, nem mutatkoznék sokkal előnyösebbnek.
Az imént leirt, egymástól 10 m. távolban fekvő árkokból
Ey kivétel volna az, ha valamely esetben majdnem évente
hektáronként ........... ... _
1 0 0 0 folyómétert
fellépő tetemes kár elhárításáról volna szó és ha a helyi viszo
négyzet km.-enként _ ... 1 0 0 , 0 0 0
»
nyok különösen kedvezők volnának; ha pl. valamely nagyobb, kellene létesíteni, és minthogy majdnem mind laza talajban
virágzó város egy folyó áradásai miatt szenvedne, melyeknek ! volnának megásandók, és az alsó oldal teteje gondosan vízszin
felfogására a várostól nem nagy távolságban természet nyújtotta tesre volna készítendő; belekerülnének 20 egész 40 pfenigbe
alkalmas völgyek léteznének. Ilynemű példát nyújtanak a folyóméterenként, tehát 20,000 egész 40,000 márkába □ kilo
St. Etienne város fölött fekvő gyüjtőmedenczék, a hol a viz hasz méterenként. — Egy ilyen árokhálozat e szerint majdnem ugyan
nálata által egyszersmind kedvező kamatoztatás éretik el.
annyiba kerülne, mint a gyüjtőmedenczék rendszere, a nélkül,
hogy a vizet gazdasági czélokra felhasználni, és az árkok meg
töltésére
és kiürítésére befolyást gyakorolni lehetne. A költséget
A viz feltartóztatása vízszintes szivárgó árkokkal, j
oly módon lejebb szállítani, hogy az árkok egymástól nagyobb
Az árvizek korlátozására ajánlott második mód számos árok J távolságban huzassanak, az egész berendezés hatásának csök
húzásában áll; azok a hegyes és dombos vidéken lehetőleg min kentése nélkül alig lehetséges. Mert ez esetben az árkok oly gyor
denütt létesítendők volnának, hogy a vizet felfogják s lassan az san telnének meg, hogy azokat a víztömegeket, melyek a völgy
altalajba szivárogtassák, és megakadályozzák egyszersmind, ben épen a káros áradásokat okozzák, nem volnának képesek
hogy a viz rohamos lefolyása a talajt le ne mossa. Ezen mód befogadni; a megtelt árkok tehát egyes helyeken bizonyosan
ellen a következő kifogások emelhetők.
átszakadnának, és evvel csak fokoznák az áradást. — A mig a
1. A német középhegységben ilynemű árkok hitzására álta völgy elzárásoknál a víztömegek felfogása csak az áradás bizo
lában igen csekély kiterjedésű alkalmas területek lelhetők.
nyos mértékén túl válik szükségessé, addig az árkok már az
A hol meredekek a hegyoldalak, vagy durva hordalékból ártalmatlan csapadékokból is megtelnek. Eme hátrányt a további
állanak, ott az árkok létesítése vagy egyáltalában lehetetlen, esőzés alatt beálló elszivárgás ki nem egyenlíti, tehát az árok
vagy a viz felfogására hatástalan, mert a viz a durva hordalékon hálózat sokszorta csekélyebb hatású, mint a hasonló térfogatú
keresztül folynék, mint akár a szitán. A csak vékony homokos gyüjtőmedenczék.
humus-réteggel borított sziklán az árkokat már nehány napi eső j
5. A földbirtokosok csak tetemes kártalanítás mellett enge
szétszakgatná. Más földnemeknél nagyobb víztömegeknek az J dik meg az árkolást; nevezetesen pedig azoknak szántóföldeken
altalajba való ily mesterséges bevezetése könnyen csuszamláso- | és legelőkön való létesítése a legélénkebb ellentmondásokra ad okot.
kát okozhatna. A különben is hiányos vizlevezetésben szenvedő
Ugyanaz áll az erdőkre vonatkozólag is a faállomány kevesterületek pedig az ily árkok által tökéletesen elposványosod bitése, és a keletkező alkalmatlanságok miatt, csak kivételes eset
nának.
ben ismerhető el, hogy a nagyobb nedvesség hasznot okozhat.
2. Még ott is, a hol a létesítés lehetséges, ily árkok állandó Tényleg néha az ily árkok okozta hátrányok nagyobbak lehetnek,
működése csak kivételesen várható.
mint az előnyök, különösen akkor, midőn rövid idő alatt inten Mint minden más szürőtelepnél, úgy itt is, a likacsokat az siv csapadékok esnek.
árkokba hordott iszaptömegek mindinkább betömik elannyira,
Csak az Alpesekben és az Alpesekhez tartozó Durance völ
hogy a víznek a talajba hatolása csak gyakori tisztogatás mellett gyében, Dél-Francziaországban, léteznek elszórtan ilynemű szi
lehetséges. Az árok alsó oldalának oly gondos fenntartása, hogy | várgó árkok.
egyes helyeken szakadások ne támadjanak, melyeken a viz
lefolyik, alig lehetséges; ha ily szakadás hirtelen következik he,
A víz feltartóztatása keresztgátakkal.
oly folyás keletkezésétől tarthatunk, a mely az alantabb fekvő
árkon is hasonló szakadást eredményez, minek következtében
Ajánlották továbbá a viz feltartóztatását oly keresztgátak
egész hegyoldalon kiürülnének az árkok, és a felszínnek nagyobb kal, melyek a folyó völgyében keresztül vonulnak, de a folyó tulaj
mértékű lemosását okozhatják. Hóolvadáskor, mikor az árkok donképem útját szabadon hagyják. Nevezetessé vált ilynemű
hóval és jéggel telvék, hatásuk csak elenyésző lehet.
példa ama két műtárgy, melyek a múlt század elején építtet
3. Hogy az árkok több napig tartó eső vagy felhöszakadüs- tek, az az egyik a felső Loireon, Roanne város fölött, Pinay
szerü lecsapódások alkalmával is megfeleljenek, egymáshoz oly mellett, a másik La-Eoche mellett.
közel helyezendők, hogy ezáltal a területek gazdasági kihasználása
Pinay mellett 10, egész 17 m. vastag gránitfal épült 16 m.
a legnagyobb mértékben megnehezittetik, gyakran majdnem lehetet magasságra a völgy fölött, melyben 2 0 m. tágas nyílás van sza
lenné védik.
badon hagyva a folyó részére; a gát tehát csak az árvíz beállta
Ha csak 100 mm.-t akarunk felfogni, tehát föltételezzük, kor kezd működni. A mesterségesen létesített szorulat duzzasztó
hogy a többi elpárolog, beszivárog, vagy a megtelt árkok fölött műként szerepel, úgy hogy az 1846-iki nagy árvíznél a felső és
lefolyik, akkor 1 m. mélységgel, 1 m. középszélességgel és 1 m. alsó vizszinmagasság között 3 m. különbséget észleltek. La Roche
11*
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mellett a folyó medrét már a sziklák a fenéken 2 0 , felső részében
pedig B0 m.-re szorítják össze; csak az oldalterületen építettek
egy 10 m. magas falat, mely 1846-ban állítólag 6 m. duzzasztást
okozott. Ezen építmények azért működtek oly előnyösen, mert
alattuk ömlik a Loireba a nála sebesebben folyó Allier, és kívá
natos volt, hogy a felső Loire lassításával a két árvíz összetalál
kozása megakadályoztassék.
Ha valamely árvíz hosszabb ideig tart, ily keresztgátaknak
semmi hatásuk nincsen, mert bizonyos idő múlva beáll az egyen
súly állapota, midőn a lefolyó vízmennyiség egyenlő az érkezővel.
Ezen időponton túl az érkező vízmennyiség kisebbedni fog, mig
a lefolyó vízmennyiség nagyobb lesz az érkezőnél, mert az előbb
felduzzasztott, tehát visszatartott vízmennyiség is lassanként lefo
lyik. A lefolyó vízmennyiség eme fokozása hasonló hátránynyal
bírhat az alsó folyószakaszra, mint egy megtelt gyüjtő-medencze
korai megnyitása, miért is ezen módszer csak óvatosan és csak
akkor alkalmazandó, mikor valamely folyó árvizének lassítása
eszközlendő oly czélból, hogy megakadályoztassék egy másik
folyó árvizével való találkozása, vagy ha valamely igen intensiv,
de csak nagyon rövid ideig tartó árvíz mérséklése a czél. Ezt a
helyi viszonyok ritkán engedik meg, a műépitmény költségei
igen nagyok, és a felső síkság gyakoribb elárasztása rendesen
sok alkalmatlanságot okoz. Magában Francziaországban sem
épült több keresztgát, ámbár a fentemlitett müvek, majdnem
két század óta fennállanak. Mindamellett rövid ideig tartó, de
igen magas árvíz enyhítésére a keresztgát sokszorta előnyösebb
a völgy teljes elzárásánál, mely az előbbitől csak a kiömlés elren
dezésében különbözik; a keresztgát olcsóbban építhető fel, de a
viz huzamosabb visszatartását vagy kihasználását végleg kizárja.
Erdőgondozás,
A befásitás — nevezetesen, ha levélhulladók borítja a föl
det, — a halmos és hegyes vidékeken előnyös, mert mérsékli a
viz gyors lefolyását, megóvja a talajt a lemosás ellen és a lejtőket
a feltépéstől és ennek következtében a folyókat a nagy hordaléktömegek behordásától; ez utóbbiak emelik a folyók fenekét, tehát
a viz színét is. Az alomréteggel biró erdőben a beszivárgás is
jobb és a hóolvadás lassúbb és később következik be, mint a
szabad mezőn. Hogy azonban az erdők mindemellett csak kor
látolt hatással bírnak az árvizek feltartóztatására, bizonyítják
épen a sziléziai hegyi folyók árvizei, melyek tápláló területei nagy
kiterjedésű erdőségekből állanak. Az igaz, hogy többnyire hiány
zik az alomréteg; de a gróf Schaffgot-féle gazdaság igazgatósága
komolyan fáradozik ezen hiány megszüntetésén, megváltások és
egyéb eszközök árán, és igyekszik főleg a hegygerinczeken az
ültetvényeket, a mennyire lehet, erősbiteni.
A lecsapoló müvek építésének korlátozása; haj
dani tavak újból való létesítése.
Ama követelmény, hogy a lecsapolás és alagcsövezés, vala
mint a parlagon heverő, tőzeges és lápos területek szántóföldekké
való átalakitása jobban, mint eddig történt, korlátoltassék, hogy
továbbá a mocsarak, lápok, kisebb és nagyobb tavak kiszárítása
elmaradjon, egyoldalú vizgazdasági szempontból bizonyára eléggé

jogosult. Eltekintve azonban néhány balsikertől, a nevezett mun
kálatok a fokozottabb kultúra és belterjesebb gazdaság követ
kezményei, és ennélfogva azok gazdasági, valamint közegészségi
szempontból fontos haladásnak tekintendők. Egyébiránt az ily
lecsapoló művek hatását az árvizekre rendesen túlbecsülik. Pl. a
hegységben magasan fekvő lápok lecsapolásának oly fontosságot
tulajdonítottak, melylyel nem bir, mert ily magasan fekvő lápok
rendesen kis méretűek, gyorsan meg is telnek vízzel úgy, hogy
tartós esőben a viz visszatartóztatására kevés hatásuk lehet;
mindamellett fentartásukra igyekezzünk.
Az erdőigazgatóságok egyébiránt már régtől fogva azon fára
doznak, hogy a vizet a hegységben lehetőleg visszatartsák, a
mennyiben a levezető árkokat nem a legrövidebb utón vezetik
a völgybe, hanem lehetőleg oly területeken keresztül, a hol a
viz elszivároghat.
Azon javaslat, hogy az előző századok tavait újból létesítsük,
majdnem mindig keresztülvihetetlen, mert ily területek időköz
ben többnyire a kultúra magas fokát érték el és lakottak; az egy
kori tavak megújítása a legtöbb esetben visszaesést jelentene a
kultúrában. Magukat a létező tavakat is ritkán lehetséges nagy
víztömegek befogadására berendezni; valamint mostani legma
gasabb vizszinük emelése, úgy az eddigi legkisebb kis vizszinük
sülyesztése is a legkárosabb hatással volna a szomszédos terü
letekre. Első esetben a szomszédos lapályok virágzó terei és
községei viz alá kerülnének; az utóbbi esetben távolabb esve a
tótól, megfosztatnának ama számtalan előny és kellemességtől,
melyek a viz közelében való fekvéssel együtt járnak.
Víztartó medenczék; a téli árvíz beeresztése a
begátolt lap ály o k ra; a téli gátaknak nyáriakká
való változtatása.
Oly medenczék létesítése magában a folyó völgyében vagy
annak közelében, melyekbe az árvíz magasabb állásánál beereszt
hető, alkalmas területek híján és ama nagy károk miatt, melyet
azok kultúrája szenvedne, csak a legritkább esetben lehetséges.
Ide tartozik ama gyakran szőnyegre került javaslat is, mely sze
rint a téli árvizek bizonyos magasságnál a begázolt területre vol
nának, mesterségesen létesített átfolyási helyek és zsilipek segé
lyével, bocsátandók; az öblözetek szántógazdasága rétgazdaságra
volna változtatandó; a községek körgátakkal volnának biztositandók és egyes tanyák építése csak a nagy viz felé emelkedő
feltöltéseken volna megengedendő.
A milyen csábitó eme javaslat némelyekre nézve a gátak
könnyebb fentartása, a folyó vizszinének sülyesztése és a lapá
lyoknak az iszaplerakodásból eredő felmagasitása és megtermé
kenyítése tekintetéből, olyan nagyok a nehézségek, melyekbe a
javaslat kivitele esetenként ütközik. A begátolt lapályok nagy
része, mely most szántva lesz, legelőkké és rétekké való átváltoz
tatásra egyáltalában nem alkalmas. Az átalakítás maga tetemes
költséget okozna, mert a barázdákat, talajemelkedéseket és mélye
déseket mind el kellene távolítani, ha csak a terület nagy részé
nek túlságos csekély hasznával meg nem elégszünk. A lakhelyek
évenkint hosszabb időre elzáratnának a külvilággal való érint
kezéstől, azok áthelyezése a lapályokat környező és árvíztől men
tes magaslatokra nagy költséggel, és azonkívül igen széles lapá
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lyokon, a nagy távolság miatt, a legnagyobb kellemetlenséggel
járna. Továbbá az átömlési helyek és zsilipek, úgyszintén a kellő
időben megkivántató viztelenités czéljából szükséges számos gőzemelőgép, és a körgátak által védett helyek szivattyúinak be
szerzése és fentartása szintén tetemes költségeket okozna.
Ha a téli begátolást nyárivá változtatjuk és a lapályon való
heves átfolyást megakadályozandók, az árvíznél magasabb kereszt
gátakat építünk, melyek egyszersmind utaknak használhatók, és
a körgátakkal egybekötvék, ezáltal a mindenkori közlekedés
helyre van ugyan állítva, de ekkor a fentiekhez más bajok esatlakoznak. A hossz- vagy nyári gátak, az árvíznél magasabb keresztés körgátak építése és fentartása nagy költséget okoznak, mivel
hogy azok hossza sokkal nagyobb, mint a régi téli gátaké, és
részben a viz átbukásának, részben pedig a nagy területen támadó
hullámcsapásnak vannak kitéve. Hozzájárulnak e költségekhez a
számos zsilip- és a vizemelő telepek költségei. Az iszap rendet
lenül rakodik le, mert a medenczék csak egyszer telnek meg, és
a viz csak annyiban újítható meg, amennyiben az a levezető
zsilipekkel eszközölhető.
Ha a nyári gátak nem elég magasak, vagy ha a lapályok a
nagy árvíz beállta előtt telnek meg, akkor ebből a medenczékbe
csak kevés juthat, és az árvíz mérséklése a kívánt eredményen
alul marad. Túlságos magas nyári gátak, vagy a viz késői bebo
csátása esetén az öntözés áldása és a beiszapolás haszna esik el.
Ezek szerint, általános vizgazdasági szempontból, bármeny
nyire előnyösnek látszanék is némely téli gátnak nyárivá való
átváltoztatása, vagy a téli árvíznek a lapályokra való bebocsátása,
az csak ritkán bizonyul kivihetőnek.
Ámbár ezen módszert egyesek régtől fogva újból és újból
javasolták, a sajtóban és egyletekben sokszorosan megvitatták,
az érdekeltek még sem tettek erre vonatkozó ajánlatokat, sőt
ellenkezőleg a nyári gátakkal védett területek birtokosai magasbitással és a gátak további kiképzésével igyekeznek erősebb védelmet
kifejteni a területek elárasztása ellen; mert azon nézetből indulnak
ki, hogy a téli gátak elpusztítása vagy az azokon való átfolyás
áhal kivételesen okozott károk könnyebben viselhetők el, mint
ama hátrányok és alkalmatlanságok, melyeket az árvíz bebocsá
tása évenkint okoz, Némely esetben természetesen kívánatos
volna, megfelelő árviz-keresztszelvény létesítése és a régi hibás
gátak javítása czéljából, a gátak hátrább helyezése; továbbá
nagyobb védelem volna nyújtandó körgátak építésével azon hely
ségeknek, melyek oly lapályokon fekiisznek, hol a gátak a jég
zajlás miatt folytonos veszedelemnek vannak kitéve. Sajnos azon
ban, hogy az érdekeltek ilynemű javításokra a tetemes költség
miatt ritkán hajlandók.
П.

Nem hajózható folyók szabályozása.
Azon óvóintézkedések, melyektől gyakran tartós védelmet
várnak az árvizveszélyek ellen, az előző fejezetben rövid bírálat
alá vannak véve, melynek eredménye azonban, fájdalom, nem
kedvező
Véleményünk szerint e javaslatok úgy általában, mint külö
nösen Poroszországra vonatkoztatva, gyakorlatilag csak a legrit
kább esetekben értékesíthetők.
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Lehetséges, hogy e tekintetben véleménykülönbségek létez
nek, abban azonban számíthatunk mindenki megegyezésére, a
ki a körülményekkel ismerős, hogy legközelebbi feladatunk az
árvizek elleni védekezésnél nem a fenti javaslatunk elfogadásá
ban, hanem inkább abban áll, hogy folyóvizeinket, a mennyire
j lehetséges, a közönséges árvizek levezetésére alkalmas állapotba
tegyük.
Számos kisebb folyó és különösen az Odera mellékfolyói
j nincsenek ily állapotban; joggal tulajdonítható ezen vizek rende
1 zetlen állapotának azon károk nagyrésze, melyeket az árvizve
szélyek a múltban és legújabban is okoztak; ezen hiányokon
lehetőleg segíteni kell, ez leend a legközelebbi feladatunk még
akkor is, ha ezzel kapcsolatban ama javaslatok valamelyikét
foganatositanók, melyeket az előző fejezetben tárgyaltunk, mert
az ezen módszerek védői által remélt eredmények mindig attól
függnek, vájjon az illető vízfolyások jól szabályozott állapotban
vannak-e?
Nem hajózható folyók észszerű szabályozásának czélja: a
víznek lehetőleg legártalmatlanabb levezetése, annak jobb kihasz
* nálása, és a hordalék képződésének kisebbítése.
Hordalék (kavics, föveny, homok) a vízlefolyás szempont
jából hátrányosak, a hullámtéren való lerakodásaikkal növelik
az árvizek hátrányait, és a hajózható folyó medrében a liajóutnak hátrányára vannak.
A folyó medre úgy legyen alkotva, hogy a gyakrabban ismét
lődő árvizek kárt ne okozzanak és a rendkívüli árvizek káros
hatása enyhittessék.
Tehát a szabályozási tervnek alapul a gyakrabban ismét
lődő árvíz tömege szolgáljon. Annak nagyságára befolyással
bírnak a völgy gazdasági viszonyai is; minél magasabb fokon
áll annak gazdasági állapota, annál nagyobbra veendő a víz
tömeg. Ha ezt a rendkívüli, nagyobb időközökben fellépő árvizek
alapján számitanók, akkor nemcsak a befektetés költségei, nö
vekednének aránytalanul, hanem a legtöbb esetben a legnagyobb
károk és gazdasági nehézségek is, származnának belőle.
A folyószabályozásnál általában a következő elvek tartandók
szem előtt:
1. A folyó szabvány szelv én y én ek léte síté se .

A folyó szelvénye oly nagyságú és alakú legyen, hogy egy
részt a kisebb hordalékok még a középviznél is mozgásban ma
radjanak, másrészt a szabályozás czéljának megfelelő módon
legyen az árvízről is gondoskodva, és ne keletkezzék nagy árvíz
esetében túlságos nagy sebesség. Az elfajult folyó keresztszelvé
nyének hiányai és szabálytalanságai rendesen főokai az árvízzel
járó károknak. Ezért a meg nem felelő, szűk folyószakaszok bő
vítendők, a túlságos széles középvizszelvények szükitendők és
mélyitendők, és mindenütt lehetőleg enyhe rézsűk állitandók elő;
ezeknek előnyük van a meredek partok fölött, mert magasabb
vízállásoknál általuk tetemesen nagyobbodik a szelvény, és az
árral szemben, valamint a vízben mozgó testek (kövek, fák stb.)
ütései ellenében nagyobb tartóssággal bírnak. A hol magasabb víz
állásoknál igen nagy víztömegek vezetendők le, egy egyszerű trapezalaku szelvénykivitele könnyen tetemes hátrányokkal járhat a
part melléki földek használatára nézve. Ez esetben az úgyneve
zett kettős szelvény előnyt érdemel, melynél az előterek a kavics
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lerakódások megakadályozása czéljából, erősebb keresztirányú
eséssel látandók el és erősebb áramlásnál keresztirányú épít
ményekkel védendők.
A hol a szelvényt a műépitmények, főképen a partfalak,
hidak, védművek, házak, uttöltések meg nem tűrhetően szükiték,
azokat vagy el kell távolítani, vagy pedig az árvíz lefolyását más
alkalmas eszközökkel kell lehetővé tenni. Ezekhez számítandó a
magas partnak a középvizig való leásása, illetve egy tágas, kettős
profil létesítése, a kérdéses szakasz esésének nagyobbitása és ne
vezetesen árapasztó oldalcsatornák húzása, melyek csak maga
sabb vízállásoknál jővén működésbe, azok medre a legtöbb eset
ben takarmánytermelésre is felhasználható.
A folyó felső szakaszán, a hol árvízkor nagyobb hordalék
tömegek jönnek mozgásba, az egységes, kiszélesbitett meder
bizonyára mindenkor előnyösebb az árapasztónál, a mely csak
mint végső eszköz jöhet tekintetbe.
2. A z e sés szabályozása.

Valamint a túlságos nagy sebességek, melyek a partokon és
fenéken szakadásokat okoznak, úgy a túlságos kis sebességek is,
melyek lerakódásokat idéznek elő és az árvíz lefolyását nehezítik,
lehetőleg kerülendők. Ugyanazon folyószakaszon az esés kiegyen
lítendő, azon helyeken pedig különösen, a hol az árviz okozta
gazdasági károk fölötte nagyok, a fenék kimélyitésének segélyé
vel az árvizszin lesülyesztésére kell törekedni. Az esés szabályo
zására szolgáló eszközök: a bukó gátak építése vagy eltávolitása,
fenékküszöbök és kaskádok létesítése, a fenék kikotrása vagy
kiemelése, a mennyiben a mélyítés magától a folyótól nem vár
ható, végül átmetszések létesítése.
3. T ú lságos é le s k a n y a ru la to k eltávolitása.

Nevezetesen oly kanyarulatok távolitandók el, melyek árviz
idejében a folyó sodrát eltérítik, vagy a melyeknél az ellenka
nyarulat oly közvetlenül követi a kanyarulatot, hogy a partok
fentartása nehézségeket és költségeket okoz. E mellett ügyelni
kell arra, nehogy nagymérvű kiegyenesités által, kapcsolatban
a lefolyás javítását czélzó egyéb munkálatokkal, több oly folyó
árvizének egy időbeni találkozása valószínűvé váljék, a melyek
eddig egymásután szoktak beállani, — hanem inkább a külön
böző folyók árvizének elkülönítésére kell törekedni az egyik se
bességének növelésével, s másikénak lassításával, a mire nézve
az átmetszések, illetőleg gátak a legczélirányosabb eszközöknek
tekintendők.
4 P a r to k k ik ép zése.

A partok oly módon alakítandók, hogy képesek legyenek
ellentállani, mert különben a viz azok omlása következtében,
kapcsolatban a fenék mélyítésével, nagy hordaléktömeget nyerne,
a mi hátrányos duzzasztásokat és mederelfajulásokat okozna.
Ez okból az árnak különösen kitett szakaszok, tehát leg
inkább a homorú oldalon fekvő partok, mesterségesen is meg
erősítendők ; az egyenes szakaszokon a lapos rézsűk lábának begyepesitése elegendő védelmet nyújt. A partvédelemre lehetőleg
ellentállás-képes anyagok alkalmazandók, müyenek a kövezés,
kőhányás vagy alacsony növények; oly müvek kerülendők, me
lyek a közönséges árviz támadásainak ugyan képesek ellent

állani, de heves ár által rendesen elsodortatnak, tehát csak lát
szólagos védelmet nyújtanak. Meredek, magas partfalak, neveze
tesen olyanok, melyek szabálytalan apró kövekből, mint száraz
falak, és az alámosás ellen minden védelem nélkül épültek,
nagy víznél beomlás ellen nem nyújtanak biztosítékot, és meg
nem engedett módon szűkítik az árvizszelvényt, úgy hogy vagy
egészen eltávolitandók és rézsűkkel pótlandók, vagy csak mérsé
kelt magasságban építhetők. Az építmények elpusztulásának,
illetve beomlásának megakadályozása czéljából különös gond
fordítandó a fenéknek, a szabályozás által majdnem mindig oko
zott mélyítésére, az által, hogy a rézsűk, falak, hidak alapja megfelelelő szerkezettel láttatnak el, a fenék túlságos mélyítése
megakadályozandó alkalmas eszközökkel, nevezetesen bukógátak,
kaskádok, fenékküszöbök és elég nagy keresztszelvény létesí
tésével, melyben a sebesség a megengedett mértéken túl nem
emelkedik. A partokon növényzetet csak annyiban lehet meg
tűrni, amennyiben azok védelmére szükséges; máskülönben fák
és bokrok eltávolitandók, mert csonkítják a keresztmetszetet,
hordalék lerakodásokat okoznak, és a viz által kitépetvén, tovahurczolásuk alkalmával az építményeken és partokon a legna
gyobb károkat, valamint a lefolyásban zavarokat okozhatnak.
5. T ö lté se k szabályozása.

Töltéseket csak akkor szabad építeni, ha azok a völgynek
árviz ellen való megvédésére, erős kiöntések és hordaléklerako
dások megakadályozására, vagy egységes folyómeder létesítésére,
hordalék vezetésére, stb. egyáltalában nélkülözhetetlenek. A lé
tező töltések, amennyiben a szabályozás által várható sülyesztett
árvizszinre való tekintettel nélkülözhetetlenek, fekvésük, szel
vényük és felületük biztosítása szempontjából olyformán javí
tandók ki, hogy ne kisebbítsék a szükséges árvizszelvényt, és a
legmagasabb árvíznél is bírjanak a megkivántató ellentállóképes
séggel. Ama kérdés, vájjon a közép és alsó szakaszon nyári gátak
épitendők-e a téli begátolás helyett, avagy ez utóbbi átfolyások
kal látandó-e el, esetről-esetre külön-külön megfontolandó.
Amennyiben a töltések mögött lapályok léteznének, melyek ön
tözése vagy feliszapoltatása kívánatos, öntöző vagy feliszapoló
zsilipek tervezendők.
Elhagyatott folyóágak betöltése szempontjából gondoskodni
kell az árviz hordalékának és iszaptömegeinek odavezetéséröl,
ültetvényekről és vizlevezetésekröl.
Az árviz heves áramlása által sújtott területek esetleg bokor
ültetvényekkel védendők, melyek az árviz sebességét csökkentik.
6 . A d u zzasztó m ű vek és h id a k által o k o zo tt k á ro s duzzasztás
m eg szü n tetése.

Azon esetben, a midőn gátak, hidak vagy hasonló építmé
nyek az árvíznek meg nem engedhető duzzasztását okozzák, a
létező viszonyok javítására kell törekedni. A gátaknak teljes mel
lőzése vagy áthelyezése, az építmény meghosszabbítása vagy
mélyebbre helyezése, fenékzsilip berendezése vagy pedig a szilárd
gátak mozgókká való átalakítása veendő foganatba.
A patakok és folyók felső szakaszán, a hol gyakran egész
váratlanul áll be az árviz, a fenékzsilipek nagy hordaléktömeget
hoznak mozgásba, és a nagy esés miatt a duzzasztás csak kis
távolságra hat vissza, ott megfelelően épített bukó gátak rend-
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szerint előnyösebbek a fenékzsilipek és mozgatható gátaknál. csak egész kivételesen fordulnak elő. A begátolás által biztosítva
Szomszédos ipartelepek vizerejü gépei gyakran egy közös gát van ezen völgyterület, és ahol előbb puszta volt, most mivelés
segítségével lévén táplálhatok, egyes duzzasztó müvek az ipar alá van véve. Elmocsarasodott területek le vannak csapolva;
károsítása nélkül eltávolitbatók. A szabályozás szempontjából szárazságban szenvedő helyek mesterségesen öntözvék; puszta
építendő uj duzzasztó műveknél egyszersmind a viz felhaszná kavics- és vizes-területek helyett ma jó szántóföldeket, kitűnő
lását is figyelembe kell venni. A malomárkok vagy táplálócsator réteket és gyümölcsösöket találunk. A viz erejének ipari czélokra
nák úgy rendezendők el, hogy a nagyviz sem az elágazásnál, sem való felhasználása rendezett és biztos. A völgy közutainak czélpedig ennek hosszában sehol ki ne törhessen. A gátaknak vagy szerü áthelyezése sok helyen csak a folyó szabályozása által vált
töltéseknek, — melyek gyakran a duzzasztó müvek fölött és lehetővé; e szabályozás a vasutak építésére is szükséges előfel
ipartelepek mellett találhatók, a legmagasabb árvízzel szemben is tételnek bizonyult. Bendkivüli árvizek azonban még a szabályo
elegendő ellentálló képességgel kell birniok. Hidaknak és kiszál zás után is tetemes károkat okoztak. A szabályozás, beletudva
lóknak magasan kell feküdniük, a mennyiben ez, kivált kisebb a fentartási és az árvízkárok javításának költségeit, 1842-től
folyóknál, gazdasági hátrányok nélkül keresztül vihető. Hogy a 1886-ig terjedő időszakban, összesen 13.810,562 márkába vagyis
kiszállókat a viz el ne ragadja, alkalmas óvóintézkedésekkel, a vízgyűjtő terület □ kilometerjeként körülbelől 2900 márkába
nevezetesen a felépítménynek biztos partokhoz való kötésével, került.
kell elejét venni. Középoszlopok vagy jármok a folyók felső sza
III.
kaszán lehetőleg kerülendők, és a hol ez nem volna lehetséges,
ott az árvíz sodrával párhuzamosan helyezendők el, és alámosások, továbbá a folyó által sodort fák, hordaléktömegek és a Az alsó-sziléziai hegyi folyókon eddigelé megejtett
jégzajlás ellen biztositandók. A parti oszlopok-, szárnyfalak- és J
vizsgálatok eredményei.
a bukó gátak zugóinál is a legbizhatóbb óvóintézkedések teendők
az alámosás veszélye ellen, minthogy ennek minden árvízkor
A mi különösen a múlt évi árvizek alkalmából az alsó szilé
számos építmény esik áldozatul. A mennyiben a hid hossza nem ziai folyókon megejtett vizsgálatokat illeti, azok azon eredményre
volna elegendő, ártéri hidak vagy árvíz áteresztő útmélyedések vezettek, hogy a víznek hathatós visszatartása vagy egyáltalában
segélyével képezendő ki a megfelelő szelvény, vagy egyéb eszkö nem, vagy csak nagyobb távolságban a hegységtől és egészen
zökkel, mint pl. az esés nagyobbitásával kell a bajon segitni. Oly aránytalan nagy költséggel lehetséges.
/
elfajult folyószakasznál, melyben gát, vagy hid létezik, a műtárgy
Mesterséges gyüjtőmedenczék létesítésére az Óriás- és Isaremésztő képességét csökkentő nagyobb lerakódások elhárítása hegység nagy meredeksége és a vízfolyások nagy esése különösen
tekintetéből fokozott mértékben szükséges a javítás.
kedvezőtlen; hiányoznak a mesterséges gyűjtők számára szük
A szabályozás terveinek megállapításánál az árvíz átfolyá séges tulajdonságokkal biró völgyek.
sára szükségesnek vélt szelvény, a mivelésre és gazdasági haszná
A Zacken-en, Josephinenhütte fölött Gläserbaude közvetlen
latra való tekintettel, határozandó meg.
közelében találtak alkalmas helyet. A Zacken kisvize fölött
28 mtr. magas zárfallal lehetne nyerni 2.600,000 m 8 viz számára
7 . H o r d a lé k o k felta rtó zta tá sa .
térfogatot, két viskótól eltekintve, a tó számára szükséges terü
A hordalékok a forrásterület ama patakjaiban és szakadé- leten lakóházak nincsenek, azt inkább csak rétnek és erdőnek
kaiban tartóztatandók fel, a melyek tapasztalás szerint azoknak használják. A megtöltött tó 28 hektárnyi területet foglalna el, és
legnagyobb tömegét szállítják, nevezetesen olyanokban, melyek létesítésére, beleértve a telekbeszerzést, a viskók és a baloldali
mélyedései a csatlakozó lejtők csuszamlását okozzák. Ezen mélye út áthelyezését, a kiürítő berendezések stb. költségeit, körülbelől
dések kaskádok, fenékküszöbök, sövényzet, czölöpök stb. segé 2Va millió márka szükségeltetnék. A Zacken vízgyűjtő területe
lyével kötendők le, illetőleg tömendők be, hogy ezáltal a horda e helyen 17 □ km., úgy, hogy 153,000 m 8 pro □ km. volna
lékképződés okának lehetőleg elejét vegyük.
visszatartható, mely megfelel 153 mm.-nyi átlagos lefolyás-magas
A fenti szempontok figyelembevétele mellett keresztülvitt ságnak, azaz körülbelől a tó vízgyűjtő területére múlt évi aug.
folyószabályozások eredményeiről, a hegyi folyókra vonatkozólag 2 és 3-ikán hullott összes mennyiségnek. — Miután a Zacken víz
is áll előttünk néhány kedvező tapasztalat. Például keresztül gyűjtő területe a Bober-be omláséig, Hirschberg mellett 253 □
vitetett a bádeni feketeerdei folyók, nevezetesen a Wutach. km., tehát 15-ször akkora, mint a térgyüjtő területe, ennek foly
Schlücht, Wiese, Elz, Dreisam — továbbá Kinzig, Beuch és tán utóbbi aránylag csekély hosszra, t. i. körülbelől Petersdorfig
Murg, együtt véve 4849 km 2 vízgyűjtő területtel biró folyók sza gyakorolná hatását, hol a nagy Zacken vízgyűjtő területe 67 □
bályozása, a mennyiben a szélesebb völgyekben előbb több részre kilometer. A folyó szabályozása a zárógát felépítése után is okveosztott, messze barangoló és sokszorosan kanyargó folyóágak tetlen szükséges volna, mert a terület u /is-ről a víznek kár nél
egységes, biztos partokkal ellátott mederbe vannak szorítva, küli levezetéséről gondoskodni kellene. A szabályozási munkák
A folyó feneke, mely a szabályozás előtt a mélységek tekintetében terjedelme a víznek a terület Vis-ről való feltartóztatásával alig
épen olyan változatos volt, mint a folyás iránya, váltakozva mély említésre méltó mértékben kisebbednék, úgy hogy a befektetés
üregeket és magas kavicszátonyokat mutatott, nagy hosszaságban költsége semmiesetre sem lenne egyenlő értékű a gazdaságilag
ki van egyenlítve, és majdnem mindenütt tetemesen mélyebb elérhető hasszonnal.
A Queis-on Marklissa és Greiffenberg között találtak alkal
lett. A helységek most vagy egészen az árvíz szin felett fekszenek,
vagy gátakkal védvék, úgy, hogy a lakóhelyekben okozott károk mas helyet gyüjtőmedencze számára. Hogy a felső részén kibő-
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vülő nagy völgykatlanból, melyben Eckersdorf és Eengersdorf
falvak feküsznek, gyüjtőmedenczét képezhessünk, a gát Gründörfel közelében a Queis egy szűk völgyében volna emelendő,
hol a gneis-gránit felszínre kerül. Ezen völgy kitágulása fölött a
folyó szűk hegyszorosban folyik, mely csak kevés vizet képes
befogadni. — A Queis tetemes vízmennyiség feltartóztatása czéljából oly magasra volna felduzzasztandó, hogy ennek következ
tében Eckersdorf és Eengersdorf falvaknak, melyek lakóházai a
a völgyfenékig terjednek, nagy részét le kellene bontani. Két
hozzávetőleges terv létezik; az egyik szerint 2 0 meter magas
gáttal 95 hektár területű, 5.400,000 m 3 köbtartalmu gyüjtőmedencze, a másik szerint pedig 40 meter magas fallal 248 hektár
területű 26.200,000 m 3 köbtartalmu medencze volna létesítendő.
Az első esetben, a mikor a duzzasztás a folyó hosszának köze
péig — Vogelsdorf és Goldentraum között — tartana, 50 ház
volna megszerzendő; a magasabb Nemvarmsdorf-telepig érő
duzzasztásnál Grunddörfel és Eckersdorf községek egész terjedel
mükben, Eengersdorf nagy része és a völgyben föntebb fekvő
malmok, összesen körülbelől 150 lakóház volna lebontandó.
Marklissa fölött, Hagenmühle mellett, múlt évi aug. 3-án
tett észleletek szerint a Queis reggeli 11 óráig 160 m3-vizet veze
tett le másodperczenkint, azután 1 óra alatt 2-8 meterrel áradott
legmagasabb állásáig, melynél 877 m3-t vezetett le; ezen magas
ságban 2 óra hosszant tartotta magát, és azután további 7 óra
alatt régi állására sülyedt alá. Ámbár ezen pont a hegységtől
nagyobb távolban, halmos vidéken van, és tápláló területe már
körülbelől 300 □ kilometer nagyságú, úgy, hogy a múlt évi aug.
2 és 3-ki leghevesebb esőzés (215 mm.) által csak csekély része sujtatott, — mindamellett ott 10 óra alatt körülbelől 21-3 millió m 8
folyt le; ez megfelel a vízgyűjtő területre elosztott 71 mm.
magasságnak, vagy az aug. 2 és 3-ki esti 10 órától délután 4 óráig,
tehát 18 óra hosszat lehullott eső felének. Két óra alatt ebből
6-3 millió in8, az egész területre vonatkoztatva 21 mm. magas
ságnak megfelelően, vagyis 2-9 m 3 pro CD km. és másodperczen
kint folyt le és még magasabb vízállások is várhatók, mert Mark
lissa városházán régebbi időkből két árvizjegy található, melyek
az aug. 3-ikit 0‘26 és 0 ’2 2 meterrel meghaladják.
A 40 m. magas, 26-2 millió m 3 vizet, azaz a terület 87
milliméternyi lefolyási magasságát feltartó vizfogó az alsó folyó
szakaszra érezhető hatással volna, azonban a földterületek és
lakóházak megszerzését, utáthelyezéseket stb. beleértve 9 millió
márkába azaz köbméterenként 34 pfennigbe kerülne. Ezen viz
fogó építése az alacsony egységár daczára sem mondható elő
nyösnek, mert a kamatositás stb.-re évenkint fordítandó 350.000
márkányi összeg sehogy sem áll arányban annak előnyeivel. Az
építmény a felső folyószakaszra, a hol a múlt árvíznél a legna
gyobb károk okoztattak, a legcsekélyebb hatással sem bírna, úgy
hogy annak teljes terjedelmében való szabályozása szükséges
maradna, a szabályozási munkálatok azonban a vizfogótól Laubanig kisebb mértékben lennének létesíthetők; de az ily egyszerüsbitésekből eredő költségmegtakarítás nem áll arányban a
vizfogó költségeihez képest.
Ha megelégszünk a csak 20 m. magas gáttal, mely 5'4
milló m3-t fog fel és 2 millió márkába kerül, ennek hatása,
csekély térfogatánál fogva, mely a vízgyűjtő terület 18 milli
méternyi lefolyási magasságának felel meg, nagyon bizonyta-

lan. — Mindenesetre a szabályozási munkálatok, a műtárgy
létezése esetében sem volnának megszoríthatok, mert a gát
inkább keresztgát jelleggel bírna, és csak a lefolyó víztömeg
maximumát mérsékelné, tehát minden rendes árvizet akadály
talanul átbocsátana,
A Bober számára, Mauer község fölött és Hirschberg alatt
néhány mértföldre, egy vizfogó építését már több év óta ajánlot
ták. Azonban a Bober tápláló területe e helyen már 1120 □ kilo
méterből állván, a 60 mm.-nyi lefolyási magasság felfogására
67'2 millió köbméternyi térfogat volna szükséges, mig egy 23 m.
magas duzzasztással csak 10‘3 millió köbméter, 33 m. magas
duzzasztással csak 21‘6 millió köbméter és 43 m. magas duz
zasztással csak 37 millió köbméter volna nyerhető. Ez utóbbinál
is, mely 33 mm. lefolyási magasságnak megfelelő térfogattal bir,
hasonlóan mint a Marklissa feletti alacsony vizfogónál, az árvíz
egész ideje alatt, a közönséges árvíznek megfelelő nagy víztömeg
volna levezetendő, úgy hogy a szabályozási munkálatok egész
terjedelmükben végrehajtandók volnának. A magasabb vizfogóknál a duzzasztás a Kemnitz torkolatánál fekvő igen értékes faárugyárakig és Rober-Ullersdorfbanig terjedne, tehát ezeket meg
kellene váltani, továbbá a Bober völgyén kívül még a mellék
völgyek és főleg a Kaunitz és Seiffenbach völgyei is a jó rétjeik
kel együtt e szolgalomba jutnának. Hozzájárul még azon körül
mény, hogy a szilárd kőzet, a melyre a záró fal, Mauer falu és
Lahn város nagy közelsége miatt építendő volna csak tetemes
mélységben található, úgy hogy az építmény kivitele a legnagyobb
nehézségekkel járna, és aránylag igen nagy költségbe kerülne.
Vízszintes szivárgó árkok építésére az Óriás- és Isarhegység
lejtői különösen alkalmatlanok. Ily építmények a meredekebb,
durva omladékkal és sziklákkal fedett lejtőkön egyáltalában
kivihetetlenek; más, jelenleg is hiányos lecsapolás miatt szen
vedő, terjedelmes területeken az erdő, nevezetesen a fiatal állo
mány volna veszélyeztetve. A többi hegyoldalakon a szikla átlag
vékony omladék, — kavics és televényréteggel van födve; az
elmállott szikla ritkán képez nagyobb vastagságú kavicsréteget; —
ennek folytán a fák gyökerei igen elterülnek, úgy, hogy árkok
húzásánál az egyik oldalon el volnának vágandók. A fák szél
által való kitörésének veszedelme tetemesen növeltetnék és a
meredekebb lejtőkön a meglazult összetartás következtében na
gyobb területű erdők könnyen a ledöntés veszedelmében forog
hatnának. A lejtők 1 : 6 középemelkedésénél az erdőnek legalább
Vb részét el kellene távolítani. Tehát az előbb említett okokon
kívül az is figyelembe veendő, hogy az erdőállomány nagy mér
tékben szenvedne, és veszélyeztetve lenne.
Ellenben a sziléziai hegyi folyóknál, főleg a Zackan és
Queis és ezek mellékfolyóinál, nagyon kívánatos a szabályozás.
Keresztszelvényeik majdan általában véve szűkek, folyásukban a
domború és homorú partok éles átmeneteket mutatnak; fene
küket a nagy esésű mellékpatakokból, partmosások és szakadá
sokból eredő nagy omladék és hordaléktömegek borítják. Ezek
nevezetesen lerakodtak a patakoknak a nagyobb folyóba való
betorkolásánál és az utóbbiak esésváltozásánál; itt először is az
árvíz duzzasztását okozzák mindaddig, mig a nyomás és sebes
ség nem elegendő nagy arra, hogy magukat a nagyobb hordalé
kokat is elvigye és tágabb szakaszokon, vagy a hullámtéren a
hol a sebesség kisebb, újra lerakja. A keresztszelvény a községek
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mellett a folyó hordalékjából minden habarcs vagy egyéb hézag
töltő anyag nélkül épített meredek falakkal, majdnem mindenütt
össze van szorítva; ezeket az árvíz, megtámadván, a fal védtelen
lábát alámossa, és a nyílt hézagokon át a háttöltést is meglazít
ván, hosszabb szakaszokon lerombolja, úgy hogy a folyót a beomlások még inkább megtöltik hordalékkal. A hidak és átjárók
rendesen nincsenek eléggé árvízmentesen építve, és emellett az
alámosás ellen oly kevéssé vannak biztosítva, hogy a múlt évi
aug. 2. és 3-iki árvíz azokat nagy számmal elragadta; a középoszlo
pok az előttük felhalmozódó kitépett fák, fatörzsök stb. táma
dásainak nem bírtak ellentállani. Számos bukógát ezen árvízkor
majdnem mindenütt, a hol a malomcsatorna elágazik, tetemesen
szenvedett, amennyiben az áttörő viz a nagy esés következtében
a szomszédos épületeket és telkeket, melyek gyakran nem is a
gát- és iparteleptulajdonos birtokában voltak, elpusztította. Ma
gukat a bukógátakat is, nem lévén elég szilárdan építve; több
helyen elsodorta az ár s ezeknek, valamint az épületek- és
hidaknak romjai és a fűrészmalmoktól elsodort fatörzsek is
hozzájárultak a pusztítás művéhez. A védtelen partok ily megtámadtatásnak csak kevésbé képesek ellentállani; rendszerint
csak a nagyon lankás rézsűjü, begyöpösitett, s lábuknál bizto
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sított, egyenes szakaszok tarthatták fenn magukat, mert a néha
7 meteren felüli sebességgel mozgó testeknek kis támadó felü
letet nyújtottak. Fák és általában magasabb növényzet a parto
kon csak káros hatással lehetett az árvízre, a szelvény szűkítése
és a hordalék felfogása, valamint kitépetésük után a folyásban
okozott zavarok következtében. Továbbá a hiányos árvíz elleni
védekezéseknek következménye: az árvíz mozgását akadályozó,
a folyó közvetetten közelében épített lakóházak és ipartelepek
sokszoros megkárosítása, és a támadásnak közvetetlenül kitett
védtelen közutak mély kimosása.
Az elfajult medreknél egyes érdekeltek tevékenysége keveset
használ; szükséges a tervszerű, egységes elvek alapján keresztül
vitt szabályozás, a melynél a fentebb említett intézkedések kiter
jedt mértékben alkalmazandók. Ha ez megtörténik, és azután
rendszeresen fentartatik, itt is sikerülni fog a rendes árvizeket
mindenkor kár nélkül levezetni és a rendkívüli árvizeknél elő
forduló károkat tetemesen enyhíteni. Ha a fentartás nem haj
tatnék végre tervszerüleg, csakhamar újabb elfajulások m utat
koznak, és a szabályozásra költött összeg legnagyobb része
kárba vész; minél hevesebb az árvíz, annál nagyobb gond fordí
tandó a szabályozott folyó medrének fentartására.
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Baden nagyherczegség meteorologiai és hidrografiai központi hivatalának
1888. évi jelentése.*
Meteorologiai észlelések. A meteorologiai állomások száma
ugyanaz maradt, mint az előző évben. A műszerek felállításában
szükségessé vált némi változásokról az évkönyv második részé
nek bevezetése tesz említést. — Ezen változások részben az ész
lelő személyében történt csere folytán szükségessé vált áthelye
zésből, részint a műszereknek a czélnak az eddiginél inkább
megfelelő elhelyezéséből állanak.
A karlsruhei és höhenschwandi egyes észlelések ez alkalom
mal közöltéinek először az évi jelentésben, mivel a hamburgi,
német tengeri észlelő állomás által kiadott «Meteorologische
Beobachtungen in Deutschland» czimü közlemények, melyekben
a két említett badeni állomás észlelései is megjelentek, az 1886-iki
évfolyammal be lettek szüntetve. — A második, csupán az idő
járási észleleteket magában foglaló rész, mint különlenyomat
lett kiadva, és pedig a német központi meteorologiai állomások
vezetőjének elnöklete alatt, Karlsruheban 1887. évápril 13-án
tartott értekezlet által hozott határozat értelmében «Deutsches
Meteorologisches Jahrbuch 1887. — Grossherzogthum Baden»
czimmel ellátva oly czélból, hogy a többi német közleményekkel
való összetartozan dósága már a czim által is kifejezést nyerjen.
Egyéb e nemű munkálatok közül felemlítendő még a Karlsruhe
város történelméhez készült 1887. évi időjárási átnézet, továbbá
a nagyobbrészt ujjabb átjavitást igénylő meteorologiai középértékek közlése a rio-janeiroi «Imperial Observatorio»-, és
washingtoni «Chief Signal Officer of the United States Army »-val.
Viharészlelesek a jelentés évében 14 másod- és harmadrendű
meteorologai állomáson, 23 esőmérő állomáson és 7 Rajna men
tén székelő hid- és gátfelügyelő által, tehát összesen a nagyher
czegség 44 pontján lettek teljesítve. — Az igy beérkezett és
más észlelésekkel kibővített tetemes anyag, feldolgozás végett,
a müncheni bajor kir. központi meteorologiai állomáshoz lett
áttéve.
A jégeső átvonulását illető fizikai adatok beszerzése tárgyá
ban folytatott tanácskozások annyiban be lettek fejezve, hogy a
kerületi hivatalok és polgármesterek még a nyár folyamán fel
hivattak a nagyherczegi belügyministerium által a jelentések
beküldésére. — Az észlelési ivek, melyek lényegükben a Bajor
országban használtakkal megegyeznek, csak az utóbbiak által
lesznek kitöltve és a központi intézethez beküldve, mig a kerü
leti hivatalok csupán megjelölik azon községeket, melyek határá
ban jégeső volt, hogy ezek esetleg jelentésük beküldésére figyelmeztethetők legyenek.
Az év végéig beérkezett s 35 napra oszló s majdnem kivétel
nélkül tárgyilagos és a követelményeknek megfelelő jelentések

* Ezt és a következő két ösmertetést a «Jahres-Bericlit des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden
für Jahr 1888.» czimü műből vettük.

előzetes megállapodás alapján a bajor kir. központi meteorolo
giai intézetnek lettek további feldolgozás czéljából beküldve.
Az erdőkbeni jégesők észlelése iránti előkészületek az év
végéig még befejezve nem lettek. Ezen észlelésekről az erdészeti
igazgatóság közegei fognak jelentést tenni.
A z időjelző szolgálat ugyanolyan volt, mint a megelőző
években. — A magyarázó szöveggel ellátott időjárási térkép ápri
listól kezdve ez évben is megjelent a Karlsruher Zeitungban s
ezen kívül nyilvános eladásra is bocsáttatott.
Földrengésekről szóló jelentések ez évben nem érkeztek
be. — Az 1885. és 1886. évi földrengések adatainak a karlsruhei
természettudományi egylet földrengési bizottsága által eszközölt
feldolgozásához a központi intézet egy átnézeti térképet készített.
Hóészlelések. Mint igen fontos újítás említhető fel a rend
szeres hóészleléseknek különösen hidrografiai és a vizgazdasági
tekintetekből történt berendezése.
Húsz, nagyobbrészt a magasabb hegységekben fekvő állo
máson hómérczék lettek felállítva, melyek naponkint észleltetvén, az adatok minden héten a központi intézethez beküldetnek,
sőt igen gyors hóolvadásnál távirati jelentések is tétetnek.
Az észlelések eredményei a jövő évi jelentésben fognak
közöltetni.
Vizmérczék és vízállások észlelése. A vízállásoknak a folyók
áradása alkalmával, az 1886. október havában kibocsátott ren
delet értelmében való pontosabb észlelése ez évben is több ízben
megtörtént.
Maxaunál 1888 tavasza óta kisérletképen egy Amsler-Lafonféle vízállás regisztráló (jelző) készülék van felállítva. Miután ez
késő őszig alkalmazásban volt és folyton észleltetett, nehány
javítás mutatkozott szükségesnek, melyek a további észlelések
nél alkalmazásba vétetnek.
Egy úgynevezett önmüködőleg jelző óra-mérczének a mitnnheimi kikötőben való felállítására a terv elkészült s annak kivi
tele megindittatott. — A waldshuti és kehli mércze állomásoknak
regisztráló készülékkel való ellátása iránt is történtek intéz
kedések.
A vízállásoknak táblázatos és grafikai összeállítása a főmérczékről rendszeresen keresztül vitetett.
1888 márczius havában a lőrachi mércze «0 » pontja
R0 0 m. rel s a hausenié 0'40 m.-rel mélyebben lett elhelyezve,
úgy, hogy a Wiesenek lörachi vízállásai már ezen «0 » pontra
átszámítva közölvék februártól kezdve, mig a közölt közép víz
állások már 1885 januártól kezdve ezen «0» pontra vonatkoznak.
1888 január 1-től kezdve Wolfachon a városi hídon levő
mércze helyett, a Szichen-hidon levő észleltetik.
Hidrografikus és vizgazdasági kutatások a Fekete erdő déli
részében. A hohensteini Alb vidékének tanulmányozása, melyről
a múlt évi jelentésben említés van téve, elkészült s a hozzá
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szükséges térképek nyomtatása is kész, úgy, hogy a «Beiträge zur
Hydrographie des Grossherzogthums Baden» IV. füzetének meg- j
jelenése 1889. év első felére biztosítva van.
A Wiese folyó forrásvidékén levő legelők tanulmányozása a
központi intézet kezdeményezése folytán, a todtnaui és schönaui
kerületi erdőhivatalok közreműködése mellett, a kultur felügye
lőség által eszközölve lett. — Az eredményeket átnézetesen fel
dolgozták egy közleményben, melyet a központi intézet, jóvá
hagyva, a belügyminisztériumhoz terjesztett fel.
Árvizek tanulmányozása a német Rajnavidékén. — Ezen
munkálatokban késedelem állott be a miatt, hogy a központi
intézet azon segédszemélyzetet, mely a birodalmi bizottság által
reá bízott tanulmányok végzése czéljából volt hozzá beosztva,
majdnem kizárólag a Kajnavidék hidrografiai leírásának munká
latával volt kénytelen elfoglalni.
Azonban a Rajnának és fontosabb mellékfolyóinak minden
nagyobb áradása után a központi intézethez beküldött vizállási
jegyzékek rendszeresen és átnézetesen fel lettek dolgozva; de
egyik áradás sem volt oly jelentékeny és kiterjedt, hogy az ada
toknak további feldolgozása és kiadása indokoltnak látszanék.
A Rajna folyam hidrografiai leírásának munkálatai tete
mesen előre haladtak s csak azért nem fejeztettek az év végéig
teljesen be, mivel a szükséges anyag nem lett még egészen
beterjesztve.
Ugyanezen munkának, mint a Rajnai árvizek tanulmányo
zásának állapotáról, a központi intézet főnöke, a birodalmi bizott
ságnak Berlinben, ápril 10—15-én tartott üléseiben, jelentést tett.
A birodalmi bizottság megbízásából, a központi intézet, a
Rajnavidékre vonatkozó kartografikus munkálatait, a majnai
Frankfurtban tartott III. nemzetközi hajózási kongresszus alkal
mából kiállitotta. — A kiállítás költségeit a birodalmi kormány
vállalta el.
A bódeni tó térképének elkészítése. Az alsó tó bádeni részé
ben dr. Haid, a karlsruhei műegyetemnek geodaesiai tanára,
végzett mélységméréseket, melynek eredményei keresztszel
vényekben és egy 1 : 12500 arányú térképen lettek feltüntetve.
A hőmérséknek különböző mélységekben való megmérése
a rudolfzelli öbölben ez évben ismételtetett.
A bódeni tó térképének egységes összeállítása — s avval
összefüggésbe hozandó némely természettani tanulmányok meg
tétele iránt a parti államok közt egység jött létre és egy végrehajtó
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bizottság alakitatott, mely október hóban Konstanzban ülésezvén,
a kivitel módozatait megállapította. — Ezen bizottságban a
központi intézet vezetője részt vevén, jelentést tett az alsó tavon
végzett mélységmérésekről s egyszersmind kinyerte a bizottság
jóváhagyását a normál 0 pont megállapítására vonatkozólag is.
A mélységméréseket illetőleg, melyek Baden részéről az
überlingi tavon eszközlendők, az előkészületek megtétettek.
Bódén tó térképének kidolgozását a berni szövetségi topo
gráfiái intézet fogja végezni, hova a szükséges adatok a központi
intézet által megküldettek.
A nagyherczegség folyói és patakjai vizemésztésének meg
határozása. — A műegyetem műszaki vegytani vizsgáló és kísér
leti intézetének 1886-ban a belügyministeriumhoz intézet felirata
volt indító oka a vizemésztések meghatározására irányuló mun
kálatok megkezdésének. Igen gyakori kérdés lévén, vájjon meg
engedhető-e idegen anyagoknak a mederbe való bevezetése ? —
első sorban a közönségesen előforduló alacsony vízállások töme
gének meghatározására irányult a tevékenység. — A kerületi
műszaki hatóságok a központi intézet által kidolgozott utasítás
alapján már foglalkoznak a felvételekkel s már eddig is tekinté
lyes számadat érkezett be.
Czélba van véve ezen adatoknak rendszeres összeállítása és
közzététele.
Immendingennél a Dunamederben lévő szivárgó hasadékok
tanulmányozása. * A hasadékoknak a szomszédos Württenberg
dunaparti lakosai által eszközölt kibővítése folytán ezen Dunarész
tüzetesebb tanulmány tárgyává tétetett. — Alaposabban észlel
teinek a vízállások a szivárgó hasadékok alatt és felett s úgyszin
tén az Aachnak vízállásai nem messze annak forrásmedenczéjétől
az Immendingen és Möhringen közti Dunameder rendszeresen
észleltetik és utánmérések segélyével gondosan meg vizsgál
ta ik . — Ezen czélból a megelőző nyáron fixpontokat állítottak
fel, s a már előbb készült helyszinrajz, hosszszelvény és
keresztszelvényekből álló felvételeket gondosan megvizsgálták
és kiegészítették s a későbbi utánméréseknél való használat
végett sokszorosították.

* Immendingen és Möhringen közt hasadékok vannak a Duna med
rében, melyeken a víz átfolyva, az Aachnak forrását képezi. Az Aach a
bódeni tóba ömölvén, ezen hasadékok összeköttetést képez.nek a Duna és
a Bajna között.
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Esőmérőkkel tett összehasonlító kísérletek a badeni meteorologiai állomásokon.
Az 1884 őszén főleg hidrografiai czélokból rendszeresített
esőmérő állomások Hellmann-féle esőmérővel lettek felszerelve,
mert ezen műszer akkor nemcsak a legczélszerübbnek volt ítél
hető, hanem a mi egy sűrűbb hálózat létesítésénél szintén igen
fontos szerepet játszik, a legolcsóbban is volt beszerezhető. Nem
látszott czélszerünek a másod- és harmadrendű állomásokon
azoknak rendszeresítése óta alkalmazásban levő svajczi min
tát alkalmazni, mivel kitűnt, hogy az nem felel meg teljesen a
czélnak. — Ez ugyanis egy kupalaku fenékkel ellátott gyűjtő
edényből állott, a fenék alján egy
csappal ellátva. Az edény egy négy
oszlopból szerkeztet! állványon olyképeD volt megerősítve, hogy levenni
nem lehetett. Ezen gyűjtő-edényre
volt illesztve a levehető felfogó
edény (A), mely a Bezold féle eső
mérőhöz hasonlóan kupalaku szél
lel birt. — A felfogó területnek
Vao-m.-nyi területtel, vagyis 252-3
mm. átmérővel kellett volna bírni;
azonban pöntosabb mérések kimu
tatták, hogy egyes műszereknél nincs
úgy, igy pl. Todtnaubergen a fel
fogó felület 1 1 -2 cm2-rel volt na
gyobb az előírtnál.
A mennyiben az esőmérőt áll
ványáról elmozdítani nem lehetett
s igy hőmérésre alkalmazható nem volt, a legtöbb állomás
még egy, körülbelül 0-5 m. magas hengeralaku edénynyel lett
ellátva, melynek felfogó felülete az esőmérőével egyezett. — Ezen
edény szükség esetén a földön lett felállítva. Ez azonbau, mint
a szemleut alkalmával tett kérdezősködések kiderítették, nem
mindég lett használva, sőt váratlan hóesés beállta esetén nem is
volt alkalmazható. Az észlelők a legtöbb esetben úgy segítettek
magukon, hogy az esőmérő gyűjtő edényét a hó felolvasztása vé
gett a házba vitték, vagy pedig kézzel szedték ki belőle a havat.
A hómérés tehát, daczára a pótló edénynek, még mindég nem
volt megbízható teljesen s hézagok és megbízhatatlan észlelések
nem voltak kikerülhetők. Ezen körülménynél fogva határozattá
lett az újonnan létesítendő állomásokat, melyeknek nagy része
a hóban gazdag Fekete-erdőbe esik, a hómérésre alkalmasabb
készülékkel látni el, és bár nem kerülte el a figyelmet, hogy
a készülékek egyformasága nem csekély szerepet játszik, a háló
zatot mégis kétféle esőmérővel szerelték fel.
A fáradhatlan todtnaubergi észlelő, Schroff plébános úr,
vállalta magára a két készülék összehasonlítását, s csakhamar
kitűnt, hogy a régi esőmérő az újhoz képest tetemesen nagyobb
csapadék magasságokat ad.
Ki lett ugyanis mutatva a Straubingban végzett összehason
lítások segélyével, hogy a Hellmann-féle esőmérő 6 —7%-al ke

vesebb csapadékot ád, mint kellene; mi a nagyobb mértékű
elpárolgásra vezethető vissza, minek behatását nem csekély
mértékben gyarapítja az még is, hogy a mozgatható óvó
tölcsér és az edény fala közt egy bizonyos esőmennyiség marad
vissza. Különösen meg kell itt azonban jegyezni, hogy a Straubingban összehasonlított műszer egy úgynevezett kidudoritott
Hellmann-féle esőmérő volt, mozgatható betéttölcsérrel ellátva,
mig a badeni hálózatban először a hengeres formájú, szilárdan
beforrasztott tölcsérrel ellátott alak volt alkalmazva, melynél az
elpárolgás mindenesetre szintén nem megvetendő szerepet ját
szik, egészen eltekintve attól, a mi már régen be van bizonyítva,
hogy az Vöo ш 2 felfogó felülettel ellátott esőmérők rendesen kissé
kevés csapadékot adnak.
Todtnaubergben azonban már rövid észlelés után oly kü
lönbségek találtattak a két esőmérő adatai között, melyek a Straubingban meghatározottakat messze felülmúlják, a mennyiben
nagyobb csapadékoknál a régi készülék egész 30%-al többet
adott. Sikerült az észlelőnek a régi esőmérő többletének okát is
kideríteni. Ugyanis, mint már a múlt évi jelentésben is említve
volt, a felfogó edény nem volt a gyűjtővel szorosan összekötve,
hanem csak egy hengeralaku karima segélyével abba beletéve,
úgy, hogy az ismét levehető volt. A hosszas használat átal azon
ban ezen összeköttetés annyira meglazult, hogy felfogó edény
külső felületére eseit esővíz a hézagon, az ábrabeli nyilak irányá
ban, a gyűjtő-edénybe folyhatott. — Hogy a régi esőmérő több
lete egyedül ezen körülménynek tulajdonítható, az észlelő bebi
zonyította az által, hogy a felfogó felületet befedve, csupán a
felfogó edény külső felületét használta felfogó gyanánt. Az ered
mény a következő volt:
uj

régi

a befedett felületű
esömérőben találtatott

21-2

21-6

6-4

23-7
32-7
8-5
8-4

23-9
32-7
8-8
8-4

2-0
5 ‘8
0-2
0-5

esőmért)

Az összehasonlítások Todtnaubergen egyideig íolytattatván,
mindinkább biztosan kimutatták, hogy a svajczi minta akkori
í alakjában tovább nem használható : 1887 őszén kezdetét vette
a másod- és harmadrendű állomásoknak Hellmann-féle esőmé
I rővel való felszerelése. — Miután azonban a hengeres alak a
; fekete-erdei, némelykor felette erős havazások számára nem- bizo
nyult kielégítőnek, a leginkább hógazdag helyek kidudorozott alakú
esőmérővel láttattak el. — A nagyobb elpárolgást illető aggo
dalom az által lett ellensúlyozva, hogy a kiválasztott alak hómé
résre épen a legalkalmasabb. Ha megfontoljuk, hogy pl. Hohen schwandban 14 évi középértékekből láthatólag az összes csapa
déknak teljes hetedrésze szilárd alakban esik le, s hogy a márcziusi csapadéknak 41 %-a hó, meg kell engednünk, hogy szük
ségesebb a hó pontos mérésére fektetnünk nagyobb súlyt, mint

|
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a kisebb csapadékokéra, melyek vízrajzi tekintetből úgyis keve
sebb jelentőséggel bírnak.
Miután előre lehetett gyanítani, hogy nem fog minden régi
esőmérő egyenlő többletet mutatni, elrendeltetett, hogy a hol
csak lehetséges, mind a két esőmérő egymás mellett felállítva, kü
lönösen pedig a talaj felett egyenlő magasságban elhelyezett fel
fogó felülettel észleltessék egyideig.
Fájdalom, Schopfheim, Schweigmatt és Badenben helyszűke
miatt nem volt a régi esőmérő meghagyható.
Az összehasonlítások eredményei, melyek alantabb közöl
téinek, kimutatták, mennyire igazolt volt a régi esőmérők kikü
szöbölése.

Á l l o m á s

Egyidejű észlelések ideje

A
Ebből a
méré csapadék alakja
szerint
sek
száma • • *
*

Meersburg __ __
Höchenschwand

XI. 1887—VIII. 1888
ХП. 1887— IX. 1888

165

132

9

24

176

98

12

66

Viliingen

XII.
ХП.
X.
XI.
ХП.

1889
1887
1889
1888
1888

233

122
107
200
41
104

39
21

72

336
266
73
128

XL 1887— XII. 1888

168

143

3

22

XL 1887— Ш . 1889

250

192

10

48

XII. 1887—
I. 1889
XII. 1887— III. 1889

220
196

161

17
19

42
39

...

__

Todtnauberg __ __
Freiburg
__ . ..
Karlsruhe__
Breiten. .. . . . . ..
Mannhehn

. ..

Heidelberg ....

__
...

Buchen .....................
Wertheim

1887— HI.
1885— VH.
1887— n i .
1887— HI.
1887—VIII.

138

118
18 48
6 23
8 16

Egyes állomásokon az összehasonlításokat még folytatj ák,
az adatok azonban csupán fent jelzett időközből lettek feldolgozva.
Megjegyzendő, hogy Yillingenben arégi esőmérőt, mely előbb
mintegy 16 m. magasságban egy padlás ablakon volt megerősítve,
más állásban, és pedig 1*5 m.-nyi talajfeletti magasságban,
hasonlították össze az ujjal.
Nem volt elegendő egyedül a svajczi minta többletét meg
állapítani, hanem észlelni kellett azt is, miként viselik magukat
az összehasonlított készülékek az egyes csapadéknemeknél,
melyek mint eső, száraz hó és havas eső különböztettek meg.
Az eredményt a következő táblázat mutatja.
A régi esőmérő adatai
nagyobbak (+), illetve
kisebbek (—) voltak
etfész- 1 százalékban kifejezve
ben
ф
•* l
*

Á l l o m á s

Meersburg

...

__

29-1 30-2
21-0 29-5
3-5 10-2
15-6 18-7
39"3 38’7

Karlsruhe. .. .... __ __
Breiten............ . . . __

31-0 39-3

Wertheim

__

__

__

• *

19-0 28-2 0-3
9 - 4 - 1 4 - 9 22-1 1-0
5-9 1-8
9-7
7-1 13-2 1-1
34-3 46-9 32-1 2-1
34-6
0-0 26-5 4 #5

*

8-1

21-0 31-6 2-0
25-8 28-3 33-6 —2-1 23-6 2-4
31 ‘2 32"4 19-6
9-5 30-3 0*5
25-4 28-2 14-9
10-2 23-1 1-4
32-0 21-1 27-6 3-1
35-1 36-7 29-6'

ÜT
со

Heidelberg
. .. . . . __
Mannheim . . . __ __
Buchen . . . .....................

•

00
СО
1
О

__

Villingen
__ __ __
Todtnauberg __ __ . . .
Freiburg
. . . __ __

СО
со
-f*

Höhenschwand... __

__

A régi esőmérő
többlete az egész
összeg
százalékban

0-6
—2-1
—4 1
1-3
5-1
—

1-5
—0-2
0-4
0-9
2-7

Az arányok tehát az állomások legtöbbjénél soKKal rosszab
bak, m int Todtnaubergen.

Mint előre volt gyanítható, az eltérések nagyobbaknak
mutatkoztak tiszta esőnél, mint a többi csapadéknemeknél; sőt
Hcidelbergben egy kissé s Yillingenben tetemesen kisebb ered
ményt mutat a régi esőmérő havazásnál; a mennyiben t. i. az
újnak adatait helyesebbeknek tekinthetni s hogy ez valóban úgy
van, a következők bizonyítják:
E g y e s h ó m é r ése k H öh en sch w an d b an

“j

régi

4

esőmérő

0-4

4 -2 *

0-4

1 2 -1 *

1-0
0-3
0-3

2-5
2 -3 *

0-2
3-5

régi
esömérő
2 0 -6 *

1'5

1-0
0-7
3-5
3-0
4-4

6-0

2-6

7-6

3-3
5'5
6 -4 *
14-5

5-2

A hóészlelések egész sorozata, melyek közül nehány igen
eltérő lett fentebb közölve, semmi kétséget sem hagy az
iránt, hogy a hiba a régi esőmérőben van, mert megjegyzendő,
hogy ezen hóesések mindegyikénél erős szél fújt, s azon csillag
gal jelzett napokon, melyek épen a legnagyobb különbséget mu
tatják, a szélnek Beaufort-féle skála szerinti erőssége nagyobb
volt 6 -nál. A mennyiben tehát csakis csekély, 151/a cm.-nél kö
zépen sem mélyebb felfogó edények voltak alkalmazhatók, a szél
a havat bizonyosan kifújta belőlük, mi a magas síkon fekvő,
s minden irányú szélnek kitett Höhenschwandon különösen meg
volt könnyítve.
Ha mind ennek daczára fordulnak elő esetek, midőn erős
; szél mellett a Hellmann-féle esőmérő kevesebb havat mutatott,
úgy ez mindenesetre a régi esőmérőkhöz adott, különösen hómérésre szánt hengeres edény befolyásának tulajdonítható; mi
után ugyanis ez a földszinre lévén felállítva, 0 5 m.-nyi magas
sága mellett bizonyos, hogy a szél által a talajon hajtott hóból,
mely akadályt találva, azonnal felhalmozódik, — szintén ju 
tott bele.
A hóesésnél Höhenschwandon mutatkozó különbözetek
■ nagyságára való befolyása a szél erősségének legvilágosabban a
következő összeállításból tűnik k i:
Szélerősség (Beaufort sz.):
0—2
régi
uj
100-8 82-2

Különbség_
-j- 12‘6
Tehát a régi esőmérő többet ( + )
illetőleg kevesebbet (—) mutat + 12-5

3 -5
régi
uj
79-2—83-6
—

4-4

— 5*G

6 és tovább
régi
uj
19-6
57-4 mm.

— 37-8

mm.

— 194-9 °/o-al.

Az esetek legtöbbjénél, midőn az esőmérő több havat muta
tott, az esés gyenge szélnél vagy épen szélcsendnél történt. —
Igen valószínű ezen körülmények között, hogy a felfogó edény
kupalaku pereme, mely 4-5 cm. széles és 45°-nyi hajlású, ha
vat fogott fel, mely némi megrázatás vagy szélroham által a
j felfogó edénybe jutott. — Hogy épen a kupalaku perem nem
ritkán és nem jelentéktelen hőmennyiség felhalmozódására szol
gáltat okot, s ez által egy igen jelentékeny hibaforrást képez:
! minden észlelő bizonyíthatja.
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A höhenschwandi összehasonlításokról mondottak a viliingeniekre is érvényesek.
A heidelbergi, kissé kicsiny hőmennyiségek, egyszerűen
azon körülmény által magyarázhatók, hogy ezen állomás a hengeralaku külön edénynyel nem volt ellátva. — Mivel az esőmérő némileg védett helyen, egy épületektől körülvett udvarban
van felállítva, mi által az erősebb szél hozzá nem férhet, tehát a
havat kisebb mértékben fújta ki a felfogó edényből, a két készülék
különbségei kisebbek, mint Viliingen és Höhenschwandon.
A teljesített észleletek után tehát állíthatni, hogy hóesésnél
a régi esőmérőnek többlete a Hellmann-féle felett, legnagyobb
részben a kupalaku perem rovására esik.
Mig a régebben közölt összehasonlítások azt mutatták, hogy
a Hellmann és Bezold-féle esőmérők adatai között levő külön
bözet aránylag kisebb az erősebb, mint a gyengébb csapadékok
nál, addig a jelen összehasonlítások majdnem általában az ellen
kezőt mutatják, mint az a következő összehasonlításból kitűnik.
A régi esőm érő
tö b b e t m u ta to tt

Á l l o m á s
0—20 20—40

40 és
több

mm. csapadéknál

A régi esőm érő
többlete az egész
összeg °/o-ában

0-20 20-40

__

—

H ö lie n s c h w a n d

F re ib u rg
B re tte n

...
...

M a n n h e im

—
__

...

H e id e lb e r g
B u c h e n ...

mm.

35-2 3S-1 26-5

a régi
nagyobb

1»/o

54-6 32-1 22" 5j 41

34-2 36-9 40-4 25-7 7-4 2-1 55-4
27-3 41 "8 35-5:'; 19-4 10-5 1-5 35-5
22-0 32-637-7 14-4 9-2 2-4 49-6
18-6 6-7 — 38-8
. . . 23-6 31-7 —
oo

__

uj

5-2 6*5 66-0 41-0 25-0 38
8-6 4-5 40-5 21-8 18-7 46
1-4 0-7 43-7 35-3 8-4 19
5-8 5-3 155-1 99-5 55"6 36

39-2 40-0 38-3 23-7 11-0 4-6

со

W e r th e im ...

...

régi

mm. csapadéknál

28-5 25-6 35-0 17-4
14-2 27-9 26-6 7-9
1-7 10-719-2
V iliin g e n
. . _ __
1-4
16-7
27-1
T o d tn a u b e r g __
10-7
4-8
M e e rs b u rg

40 és
több

Legnagyobb
észlelt eltérés

33-0 22-4 40
20-4 15-1 43
30-8 18-8 38
24-3 14-5 37

5-2 1-7 50-9 31-5 19-4 38

Hogy mily fontos épen vízrajzi czélokból a nagyobb csapa
dékok mennyiségének pontos meghatározása, e helyen nem kell
külön hangsúlyozni, s épen ezért kisebb fontosság tulajdonít
ható azon körülménynek, hogy az újabban használatba vett
eszközök a kisebb s egyszersmind nagyobb időközökben és me
leg időjárás mellett esőcsapadékoknál kevesebbet mutatnak,
mint ez Straubingban kitűnt. Ha fontolóra veszszük a csapadékok
földrajzi változásának nagyságát, mint ez még minden sűrűbb
hálózatnál kitűnt, s ha fontolóra veszszük továbbá azon kevéssé
figyelembe vett körülményt, hogy a készülékek nem egyformán
* Csak egy m érés tö rté n t.

j vannak felállítva, és a személyekben rejlő nem ellenőrizhető
mérési hibákat, s hogy ezek egyes esetekben az észlelések ered
ményeit épen oly mértékben befolyásolhatják, mint az elpárol
j gás, úgy a Hellmann-féle esőmérőért, daczára némi hiányainak,
| elvállalhatjuk a felelősséget.
Schroff plébános arra is felhívta a figyelmet, hogy a két
összehasonlított esőmérő különbségei erősebb szélnél nagyobbak,
j mint gyengébbnél, mert az első esetnél a szél a felfogó- és
r
gyűjtőedény közötti hézagba az esőtt beveri. — Es valóságban a
Todtmanbergi régi esőmérönél
0—2
3—5
6 és erősebb Beaufort szerinti szélerősségnél
17.3
20.7
30'8°/o többlet találtatott.
Más készülékeknél, mint pl. a meersburgi és wertheiminál
épen az ellenkezőt lehetett tapasztalni, a mennyiben a különb
ségek növekvő szélerősséggel kisebbedtek, ismét más készülékek
nél pedig a szél hatása épen nem volt felismerhető.
Hogy mennyi időre nyúlnak a hibás észlelések a badeni
hálózatban vissza, ma még megállapítani nem lehet; annyi
azonban valószínű, hogy az adatok csak lassanként váltak nagyobbakká, a mennyiben ugyanis a felfogó és gyűjtőedény kö
zötti hézag csak idővel fejlődött ki. — Nem szabad azonban
elhallgatni, hogy Klauprecht erdőtanácsos, ki Karlsruheban sok
éven át észlelő volt, mindjárt az állami hálózat létesítése után a
rögtön nagyobodó karlsruhei csapadék magasságok iránt kéte
lyeket táplált, melyek azonnal jogosultaknak látszanak, ha a
«Beiträge zur Hydrographie des Grossherzogthums Baden» 2 ik
füzetében közzétett karlsruhei észlelés-sorozatnak 1869. év előtti
és utáni részét szemügyre veszszük; ugyanis, mig az előbbeni
időkben az évi összeg az 1 0 0 0 mm.-t soha sem érte el addig az
utóbb csupán 1883-ig 11 szer következett be.
Ha az elsorolt eredményeket még egyszer összefoglaljuk,
kitűnik, hogy a régi esőmérők igen nagy tömegeket adtak, hogy
a többlet nagyobb volt esőnél, mint hónál, s hogy magával az
egyes esetekben megmért tömeggel is növekedett.
A hómennyiség az állomások legnagyobb számánál a való
nál nagyobbnak, s nehány kevés számú állomásnál kisebbnek
mutatkozott.
A tanulmány azonban azt is kiderítette, hogy az újabb
észleléssorozat alig hasonlítható össze a régivel; alig lehet
ugyanis egy olyan redukáló tényezőt gondolni, melylyel a régi
adatok szorozva helyes értéket adnának, mert az esőmérők kü
lönbségei semmi esetre sem állandók, sőt nem csak a csapadekok
nemétől — és tömegétől, de még a szél erősségétől is függeni
látszanak.

ARajna és mellékfolyóinak vízállás változásai Baden nagyherczegségben 1888-ban.
Az év legnagyobb részében igen gazdag vízfolyás mutat
kozik, egyedül a téli hónapok tesznek kivételt.
A hógazdag január és február után, a Fekete-erdő és a magas
hegységek, márczius végén és áprilisban igen sok hóvizet adtak.
— Későbben a nagy nyári és őszi esőzések táplálták a Kajnát.
A hajózásra nézve a téli hónapok, az alacsony vízállás és
többszöri jégzajlás miatt, kedvezőtlenek voltak.
A Eajna évi középvizállása 5G cm.-rel magasabb, mint az
1852— 1881-ig teijedő 30 éves összehasonlítási alapul használt
időszaké.
Az év folyamán beállott helyi medermélyítések folytán azon
ban a neuenburgi mércze 1.387 m.-rel, a kebli 0*031 m.-rel
kisebb, a mannheimi pedig csak 0'082 m.-rel nagyobb évi közepvizet mutat a harmincz éves közép értéknél.
Az évi középvizállás a megelőző événél a következő össze
állításból kitűnő értékekkel nagyobb volt:

M ércze-állom ás

1887 n y á ri közép
vizállás
___
1888 n y ári közép
vizállás __
K ülönbségek

Kon- W aldshut
stancz

B asel

m.

m.

m.

1887. évi középviz

3-231

2-117

1888. «

3-871

2-720

K ülönbség

N euen- A ltbrei
burg
sacli

K ehi

M axau

M ann
h eim
m.

m.

m.

m.

m.

1-284

2-480

2-574

2-434

3-717

3-648

1-888

3-263

3-064

3-108

4-453

4-601

+ 0 640 +0-603 + 0-604 + 0-738 +0-490 + 0-674 +0-736 + 0-953

A mellékfolyók közül csak a Wiese maradt vissza 15 cm-rel
Lörraclmál az 1887. évi középviztől. — A többi mellékfolyók
ellenben positiv eltérést mutatnak, mely a Wutachnál az oberlauchringeni mérczén 11 —, az Elznél a riegeli mérczén 17 —,
a Kinzignél a griesheimi mérczén 25 —, a Benőiméi az oberkirchi mérczi 12 —, a Murgnál a rastatti mérczén 14 —, a
Neckarnál a sechenheimi mérczén 22 — és a Mainánál a wertheimi mérczén 31 cm.-t tesz ki.
A Eajna havi közép vízállásai, a téli hónapok és junius kivé
telével, a 30 éves középértékeknél jóval magasabbak. Ezen
különbségek a felső szakaszon két maximumot mutatnak, melyek
közül az első május és júniusra, a második szeptember és októ
berre esik. — Az alsó folyamszakaszon, a mellékfolyók vizei
nek behatolása folytán az előbbenitől elütőleg három maximát
különbség van, ápril, augusztus és októberben. — A legeslegnagyobb különbség októberben Maxaunál + 1 ‘65, — Mannheimnál
+ 1*61 m.-t tesz ki.
A téli hónapokban, vagyis január, február és deczemberben,
a felső Eajnán a havi közép vízállások megfeleltek a 30 éves
középértékeknek, mig az alsó Eajnán alatta maradtak, mivel
ezen hónapokban a mellékfolyók igen kevés vizet hoztak.
A nyári közép vízállások mindenütt a normál értékek fölé
emelkedtek, Neuenburg és Kehi kivételével, hol a meder mé
lyebbre ágyazódott.
A múlt évi nyári közép vízállásokhoz képest a következő
különbségek mutatkoznak:

M axau

M ann
h eim

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

3-598

2-572

1-700

2-970

3-025

2-812

4-140

4-192

4-438

3-377

2-548

3-955

3-770

3-760

5-077

5-377

+0-840 +0-805 +0-848 +0-985) +0-745 + 0 -9 4 8 + 0 937 +1-185

A téli közép vízállások a nyári közepekkel ellentétben a
felső Eajnán csak kevéssel nagyobbak, az alsó Eajnán pedig
többnyire kisebbek a 30 éves közép értéknél. — Az előző évhez
képest a következő különbségek mutatkoznak:
Mércze-állomás

1887/88 té li közép
vizállás ___ __
1888/89 té li közép
vizállás __

M ércze-állom ás

Kon- W ald s N euen  A ltb rei
Basel
K ehi
stancz
liu t
b u rg
sach

K ülönbségek ___

Kon- W aldsstanez h u t

B asel

N euen- A ltb rei
K ehi
b u rg
sach

M axau

M ann

heim

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

2-933

1-737

0-932

2-030

2-162

2-133

3-383

3-227

3-270

1-962

1-092

2*658

2-045

2-323

3-740

3-620

+0-337 +0-225 +0-160 +0-6 2 8 +0-117 + 0 -1 9 0 +0-357 + 0 -3 9 3

A nyári legmagasabb vízállások, a neuenburgi mércze kivé
telével mindenütt meghaladták a 30 éves közepet, még pedig
Waldshuton 0*647 —, Altbreisachon 0.745 —, és Philippoburgon 0*905 m.-rel. — Neuenburgon 0*633 m.-rel haladta meg a
legmagasabb viz a 30 éves átlagot. A legmagasabb évi vízállás
Säckingenen alul valamennyi rajnai mérczén, a téli október
hóra esett.
A legkisebb téli vízállások a felső Eajnán nem szállottak a
30 éves átlag alá ; a közép és alsó Eajnán ellenben igen, és pe
dig Mannheimban 0*59 m.-rel és Neuenburgban a már említett
okból 2*058 m.-rel.
A Bajnamedernek helyi kimélyedése, mely az előző években
Neuenburgnál mutatkozott, ez évben Altbreisachnál látszik kez
dődni. Már 1887. és 8 8 . évek évi középvizeinek fentebb tett össze
hasonlításában Altbreisach csak 0*49 m. positiv különbséggel
szerepel, mig a szomszéd állomások sokkal nagyobb különbsége
ket tüntetnek fel. — A nyári és téli középvizeknek összehasonlitásai ezen tüneményt még sokkal határozottabban mutatják.
A vízállás-változás annyiban üt el a normalis viszonyoktól,
hogy a legmagasabb vízállások, nem a mint a hosszabb időnek
közép értékei kívánnák, júniusba, hanem egészen augusztusba,
sőt a legtöbb mérczénél októberbe esnek. — A lefolyt víztömeg
ápril végén és május elején, valamint októberben aránylag nagy;
az utóbbi hónapban ugyanis jelentékeny árvizek voltak a mel
lékfolyókon. — A Eajna vizszine 1888-ban nem szállott az eddig
észlelt legkisebb viz színe alá.
A bódeni tavon és a Eajnán a téli vízállás után, a középhegy
ségekben beállott hóolvadás következtében márcz. 8 -án követ
kezett be a tavaszi áradás, melyhez már ápril és májusban a nyári
áradás közvetlenül csatlakozott; ez az előző évekhez képest igen
korán, már júniusban elérte első legmagasabb állását, melyet
azonban a következő augusztus és október hónapok árvizei felül
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múltak. Az október elején beállt árviz után a Rajna egészen az
év végéig állandó apadásban volt.
A mellékfolyók márczius, április, továbbá julius, augusztus
és októberben igen nagy vizböséggel birtak. — Árvizeik márczius
és októberben voltak.
Közelebbi áttekintés végett a vízállás-változások következő
négy szakaszra oszthatók:
1. Téli vízállások az év kezdetén. Egyedül a sik vidéken,
kevés ideig tartó olvadás által megszakított hideg időjárás mellett,
a Rajna megtartotta már múlt év deczemberében elért kisvizét.
A Rajna apadása egész márcziusig tartott.
Évi legkisebb vízállását a Rajna 1888-ban minden mérczeállomáson, Altbreisach kivételével, márczius 7—9-ike közt érte
el. A Bódentó Konstancznál ОБО, a Rajna Waldshutnál 075,
Baselnél 0‘35, Altbreisachnál 055, Kehinél 015, Maxaunál
059, Mannheimnál 041 m.-rel maradt az észlelt legkisebb víz
állás fölött.
A mellékfolyók január és februárban több rendbeli ingado
zást mutattak s általában igen kevés vizet hoztak.
A Rajnán Basel és Mannheim között, január 1-én és 3-án s
nehány szakaszon január 31-én is jégzajlás volt. — A Neckár
deczember utolsó napjaiban képződött jégkérgét január 9-ikéig
megtartotta és február elején ismét befagyott. — A többi mellék
folyók is több ízben zajlottak és befagytak.
2. Tavaszi áradások. Márczius 12-én a Rajna téli kis víz
állásából hirtelen és jelentékenyen megduzzadt, — igy Manheimnál 4-0 m.-rel. A februárban dúsan esett s a magasabb helyeken
még meglevő hótömegek a márczius 4-én beállott hőmérsékemelkedés és a bő esőzések következtében lefolyásra kerültek. —
Ez alkalommal a Neckár, Murg, Kinzig és Eltz mellékfolyók elérték
évi legmagasabb vízállásukat. Az erre bekövetkező hideg időjárás
apadást idézett elő a Rajnán és mellékfolyóin. A Fekete-erdőben
újra havazott egészen a hó végéig, midőn a hőmérsék-emelkedéssel egyszerre áradás állott be a mellékfolyókon és a Rajnán.
Áprilisnak hideg és nagyrészben száraz első fele nem oko
zott emelkedést a vízállásokban. — A hó második fele ellenben
és május a magas hegyek között is oly szokatlan meleg volt,
hogy a Bódentó Konstancznál és a Rajna felső szakasza ápril
közepétől junius közepéig állandó és élénk áradásban volt. A korai
hóolvadáshoz május végével még nagy esőzések is járultak a
magas hegységekben.
A mellékfolyók május és júniusban a gyűjtő területükön
uralkodó szárazság következtében kevés vizet hoztak, úgy hogy,
a Rajna felső folyásán junius közepén beállott aránylag magas
vízállással ellentétben, az alsó szakasz vízállása május végén és
junius elején Mannheimnál már nem haladta meg a normális
magasságot. Azonban a tavaszi és nyári áradások közötti vissza
esés alig érezhető, mert a havi közepek áprilistól egész augusz
tusig emelkedtek.
3. A nyári áradásnak nem volt állandó lefolyása. Több
rendbeli ingadozások állottak be a szokatlanul hűvös és nedves
időjárás miatt. A havi közepekben azonban ennek daczára csak
nem mindenütt állandó emelkedés s augusztustól az év zártáig
siilyedés tapasztalható. Már júniusban, mely hónapnak közép
hőmérséklete magasabb, mint a következő két hónapé, — a
Bódentó Konstancznál 0'55 m.-rel magasabb vízállást ért el, a
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harminczéves átlagnál. A Bódentó tükre, a normális időjárásnál
bekövetkezni szokott emelkedés helyett, junius és júliusban, —
középértékben —- majdnem ugyanazon magasságban maradt,
mivel a julius a magas hegységekben, egész 3°-al a normális
érték alatt maradó közép hőmérséket mutatott, úgy hogy a több
rendbeli csapadékok részben ismét szilárd alakot vettek fel. —
Júliusban a Rajna mérczéin a közép vízállás, ellentétben a reá
következő hónapokkal, csak kevéssel haladja meg a normál
értéket.
A hűvös és igen nedves augusztus és a Badenben kevésbbé,
a magas hegyek között azonban nagy mértékben csapadékos
szeptember áradásokat okoztak, melyek az ősziekhez hasonlítván,
az októberi áradással három hasonló lefolyású áradásból álló
csoportba foglalhatók.
Az augusztusi legmagasabb rajnai vízállások 3-dikára és 7-dikére esnek. Ezen áradás magassága a közvetlenül megelőző ala
csonyabb vízállást Konstancznál 061, Baselnél 1*8 8 , Altbrei
sachnál 175, Kehinél 1 65, Maxaunál 1*85 és Mannheimnál 1‘95
méterrel multa felül. Az áradás a hónap végéig lefutott.
A nyári legmagasabb vízállások 30 éves közepével szemben
az augusztusi legmagasabb vízállás Konstancznál 0-42, Walshutnál 0’65, Baselnél 0‘42, Altbreisachnál 075, Kehinél 0'36,
Maxaunál 0-46 m.-rel magasabb.
A mellékfolyók a meleg májusban és junius elején mérsé
kelt, de állandó nagyságú vizemésztést mutatnak. Azután a hű
vös, nedves és zivatarokban gazdag hónapokban, junius végétől
augusztus végéig állandóan rövid időközökben, változó ingadodozásnak volt alávetve a vízállás, melynek közepe azonban 0-5
m.-rel meghaladja az előző hónapét. Szeptemberben ismét nyugodtabb, bár csekélyebb volt a vízlefolyás.
4. Őszi vízállások, az októberi áradás. Mivel az időjárás
már augusztusban őszi jelleget mutatott, bekövetkezett a három
hasonló augusztusi, szeptemberi és októberi rajnai áradás. A hó
nap elején az alacsony vízállásból a Bódentó és a Rajna hirtelen
magasra emelkedtek, s mindannyiszor ismét apadtak a hónap
végéig. A bódeni tónak a szeptemberihez és októberihez hasonló
augusztusi vízállását az Alpesek északi lejtőjén esett rohamos
esőzések okozták. Az alsó Rajnán a szeptemberi áradás kisebb
volt az augusztusi és októberinél, mivel akkor a mellékfolyók
kevés vizet hoztak. A bódeni tó októberi nagyvize azonban rész
ben összeesett a mellékfolyók nagyvizével, úgy, hogy október
4-ikén és 8 -ikán a Rajna minden mérezéjén beállott az évi leg
magasabb vízállás, mely az augusztusi nagyviz magasságát egész
40 cm.-rel felülmúlta. Azonban a legmagasabb októberi vizszin
egészen 2 m.-rel alatta maradt a században észlelt legmagasabb
víznek.
Az októberi viz leapadása novemberben gyorsabban, azután
egész az év végéig meglassulva tartott, mivel az időjárás bár
nem hideg, de igen száraz volt.
A mellékfolyókon a déli Fekete-erdőben, az októberi áradás
igen hevesen állott be. Azonban gyors hőcsökkenés miatt,
a csapadék, már 5-én, hó alakjában esett, minek következtében a
vízfolyás csakhamar és rohamosan csökkent. Ezután a vízállásváltozás nyugodtabb lett. Közepes esőzések novemberben két, —
deczemberben egy kisebb áradást okoztak. .Jégzajlás deczemberben nem volt.
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