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Jelentés a földmivelésügyi m. kir. ministerium vízrajzi osztályának
1889. évi működéséről.

*

Nagy méltóságú Minister Ur! 
Kegyelmes Uram!

A volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister 
úr ő nagyméltóságának 1889-dik évi február hó 21-én 
674B. szám alatt kelt rendeletével helybenhagyott munka - 
programm szerint, a vízrajzi osztálynak 1889-dik évi 
teendői a következőkből állottak:

I. A vízmérczék rendezésének folytatása a Temes, 
Bega, Száva és Kulpa folyóknál.

II. A Tisza folyó mederalakulásának nyilvántartására 
szolgáló műveletek folytatása.

TTT Az árvízjelző szolgálat szervezéséhez szükséges 
előtanulmányok befejezése.

A melyeken kívül még a következekkel bízatott meg 
a vízrajzi osztály:

IV. A Duna, Tisza és Maros folyókon — am . kir. 
folyammérnöki hivatalok által — teljesített vízmütani 
felvételek megállapítása, ellenőrzése és felülvizsgálása.

V. A vízrajzi osztály évkönyveinek és az ország jelen
tékenyebb folyóiban észlelt vízállásoknak kinyomatása, 
illetőleg közhasználatra bocsátása.

A fentiekben körülirt 1889-dik évi munka-programm 
alapján követett eljárás módozatairól és elért eredmé
nyeiről — a vízrajzi osztály részéről —- az alább követ
kezőket van szerencsém mély tisztelettel jelenteni.

I.

A vízmérczék rendezésének folytatása.

A vízmérczék rendezését 1886-dik évben megindít
ván és azóta szakadatlanul folytatván, 1889-dik évben 
összegyűjtöttük a Temes, Bega, Száva és Kulpa folyók 
vízmérczéinek adatait, melyeknek feldolgozásánál — 
valamint a többieknél — szintén szem előtt tartottuk a 
Duna, Tisza és mellékfolyóinak vízmércze-rendezésénél 
követett általános elveket.

Ezekkel be volna ugyan már fejezve a hajózás és 
ármentés szempontjaiból elsőrendű fontossággal biró 
folyóink vízmérczéinek rendezése; de mivel a Nyitra, 
Garam, Ipoly, Hernád, Sajó és Zagyva folyók is észre

vehető s tekintetbe veendő hatással vannak az illető 
főfolyók vízállásaira; —- minthogy azonkiviil igen kívá
natos a Balaton tavának és a beléje ömlő Zala folyó, 
valamint a Sió-Kapos-Sárvíz-csatornák vízállásait is 
figyelemmel kisérni: ezeknél fogva a fent megnevezett 
folyókon, tavon és csatornákon is még további folytatást 
igényel a vízmérczék rendezése.

Az 1889-ben megvizsgált vízmérczék rendezéséről 
szóló javaslatokat a vízrajzi osztály időközönkint beter
jesztvén, azok Nagyméltóságod által helybenhagyattak 
és kivonatilag a következőket tartalmazzák.

A.

A T em es-B ega vö lgy  v ízm érczé in ek  ren d ezése .

1. A Temes-Bega völgy vízmérczéinek rendezése 
czéljából a helyszínén összegyűjtött adatok szerint:

aj A Temesen, Begán és mellékfolyóikon összesen 
7 6 vízmércze áll fenn, melyek közül a Begán levő összes 
vízmérczék, valamint a Riu patakon levő bozsúri mércze, 
az állam tulajdonát képezik és a begacsatornai m. kir. 
mérnöki hivatal felügyelete alatt állanak.

A Temes folyó vízmérczéi közül a tomaseváczi, kos- 
télyi és lugosi vízmérczék szintén államiak, még pedig 
az első kettő a begacsatornai m. kir. mérnöki hivatal, 
a harmadik pedig a lugosi m. kir. államépítészeti hivatal 
felügyelete alatt van.

A Temes folyó többi vízmérczéi, valamint a mellék
folyókon levők a temes-bega-völgyi ármentesítő társulat 
tulajdonát képezik.

E szerint a Temes-Bega völgy vízmérczéi, tulajdono
saikra nézve következőleg oszlanak meg:

állami vízmércze van .............. 18
társulati « « ............... 58

összesen: 76.

A Bega csatorna medre, valamint a Temes folyóé a 
Berzava beömlésén alul állami kezelés alatt van; míg a

l*
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Temes medre Berzaván felül, valamint az összes mel- 
lék-folyók a temes-bega-völgyi társulat kezelése alatt 
állanak.

b) A fennálló vízmérczék 0 pontjaira nézve megem- 
líttetik, hogy a Bega vízmérczói egy régi, ismeretlen idő
ben meghatározott s fixirozott kis vízre vannak állítva s 
némi csekély, az újbóli felállításból keletkező, eltéréssel 
ma is azon állanak. — A temesi vízmérczék az 1873. év 
deczember havában fixirozott kis vízszinre voltak erede
tileg helyezve; ma azonban ezen vízszintől a 0 pontok 
tetemesen eltérnek, a mi leginkább abból származik, 
hogy a hidakat, a rajtok levő vízmérczékkel együtt, a 
jég igen sokszor elpusztítja, vagy megrongálja. — Kivé
telt képeznek ez alól a medvesi, módosi, surjáni és bókái 
zsilip-mérczék, melyek a többi vízmérczékkel nincse
nek összhangzásban és 0 pontjuk a zsilip küszöbével 
egyenlő. — A Berzava és a versecz-paulisi csatorna 
sirokipúti mérczéje helyi kis vízre vannak állítva, míg a 
többi mellékfolyások mérczéinek 0 pontja egyezik a csa
torna fenekével. — A Temes folyó karánsebesi mérczé- 
jének, a Beregszó folyó bogsáni mérczéjének, továbbá: | 
a Temesinán, Diksánon és Surgányon levő vízmérczék 
0 pontjainak tengerszín feletti magasságai ismeret
lenek.

ej A Temes-Bega völgy összes vízmérezéi, — festett 
beosztású faléczből készült, — álló vízmérczék, híd- 
járomra, vagy zsilip-testre erősítve. Különálló állványon 
csupán a facseti, bálinczi és topoloveczi Begamérczék, 
akostélyi, szirbovaiés oppovai Temesmérczék vannak el
helyezve.

2. A Temes-Bega völgy összes folyóinál a jelenleg 
alapul szolgáló és összefüggő lejtezéssel megállapított 
kis vízszinek tartandók meg továbbra is a vízmérczék 
0 pontjai gyanánt, kivéve a zsilipeken elhelyezett, teljesen 
helyi érdekű mérezéket, a hol 0 pontul a zsilip küszöbe 
ezutánra is megtartható. — A zsabári és szent-andrási 
vasúti hidaknál, valamint Yaleapajnál felállítandó uj víz
mérczék 0 pontjai a helyi legkisebb vízre állítandók s 
tengerszin feletti magasságuk pontos lejtezéssel megálla- 
jfitandó.

3. Továbbra is fentartandó elsőrendű állami víz
mérczék

A  B egán :

a) Nagy-Becskereken, az O-Bega beömlése alatt, 
tehát ott, a hol a Bega már összes mellékvizeit magába 
fogadta.

b) Temesváron, a hol igen régóta rendszeresen kezelt 
mércze van, melynek mint elsőrendűnek fentartása, a 
hajózó csatorna kezdeténél feküdvén, a hajózás érdeké
ben szükséges.

c) Kiszetón, miután az eddig teljesített összes víz
rajzi tanulmányok és észlelések a kiszetói mércze adatai
ból indulnak ki; de különben is az árapasztó és tápláló 
csatorna közötti szakaszon feküdvén, hivatva van a 
begacsatornai hajózásra nézve igen becses adatokat szol
gáltatni.

d) Facseten a tutajozás és árvízjelzés érdekében szük
séges az elsőrendű állami vízmércze fentartása.

A  T e m e se n :

a) Tomasevácznál, a hol 1873 óta rendszeresen 
észlelt vízmércze áll fenn. A Berzava beömlése alatt 
feküdvén, a Temes összes vizeit már magába fogadja s 
mint ilyennek vízállásai a Dunára is jellegzők lévén, 
elsőrendű állami vízmércze gyanánt kezelendő és fen
tartandó.

b) Kiskostélyon; a század eleje óta itt fennálló víz
mércze megtartása, a régi idők adatainak felhasználása 
végett szükséges.

c) Lúgoson. A mennyiben a kiskostélyi fenékgát 
feletti vízmércze adatai a gát elszakadása esetén megbíz- 
liatlanokká válnak, a temesvölgyi árvédelem tekintetéből 
szükséges ezen vízmércze további fentartása.

4. Mint elsőrendű vízmérczék állami kezelésbe veen
dők a társulattól:

a) Karámsebesen. Tekintettel a Temes árvizeinek 
rendkivül gyors leérkezésére, úgy a Bega csatorna hajó
zási, valamint a Temes-Bega völgy árvédelmi szempont
jából felette nagy szükség van a tápláló csatorna kiskos
télyi zsilipjétől lehető távol fekvő oly vízmérezére, mely
nek állásairól az érdekelteket rögtön lehessen értesíteni; 
miután pedig Karánsebes e kivánalomnak teljesen meg
felel, szükséges az itteni vízmérezét állami kezelésbe 
átvenni és mint elsőrendűt kezelni.

b) Nándorhegyen, miután a Temes folyónak Bisztra 
nevű mellékfolyója oly nagy tömegű vizet szolgáltat esős 
időkben, hogy a Bisztra vízállásának ismerete nélkül, 
egyedül a karánsebesi vízállásokból nem lehet következ
tetni a Bega csatorna tápláló zsilipjénél és a Temes folyó 
közép, valamint alsó részében várható vizek magas
ságára.

d) Oppován. Ez a vízmércze az alsó Temes hajózási 
viszonyainak tanulmányozására fontossággal bír, míg a 
társulatra nézve teljesen értéktelen, sőt az érdekkörén 
kívül esik; minélfogva átveendő az állam kezelésébe.

5. Elsőrendű társulati vízmérczék gyanánt továbbra 
is fentartandók.

A vízemésztések meghatározására és a vizek lefolyást 
viszonyainak felderítésére a következő vízmérczék, mint 
elsőrendű társulati vízmérczék továbbra is fentartandók:

A Temesen: a) Szécsánynál a Berzava mellékfolyó be- 
ömlésénél.

b) Csávoson a vízszin vonalának megtörésénél.
c) Saághon a Poganis mellékfolyó beömlése alatt.
d) Szirbován a Bega árapasztó csatornájának beöm

lése alatt.
Az O-Bega-Beregszón: a) Idvarnokon a Bega csator

nába ömlés felett.
b) Csenejnél helyi érdekből.
c) Beregszón az O-Bega mellékvizeinek egyesülése 

alatt.
A Terézia-csatornán a szent-jánosi hídnáh  Moravicza- 

csatorna torkolata alatt.
A Berzava csatornán: a) Német-Bogsánban a Berzava 

folyó felső szakaszán, árvízjelzési szempontból.
b) Partoson, a hol már szűnni kezd a Berzava rolia- 

mossága.
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e) ham ikon a vízszin vonalának megtörésénél.
d) Kis-Margitán a Berzava és Terézia csatornák 

egyesülése alatt.
A Moraviczn csatornán a roll inai hídnál, ezen csatorna 

főpontjánál.
A versecz-paulisi csatornán, a verseczi vasúti hídon a 

szredistyei és verseczi patakok egyesülésénél.

6. Újonnan felállitamlók és mint elsőrendű társu
lati vízmérezék kezelendők.

A Temesen: Zsabáron, a kiskostélyi fenékgát hatása 
alatt álló kiskostélyi és lugosi vízmérczékről tör
ténő leolvasásoknak helyesbítése czéijából.

Az O-fíegán: a szent-andrási vasúti hídon, hogy az 
árvíz jöttéről és nagyságáról lehető korán lehessen 
értesülni.

A Poganison: Valeapajon, a Temes árvizeire fontos 
tényezőt képező Poganis vizének észlelése czél- 
jából.

7. Ezek szerint a Temes-Bega völgyében
aj hét állami vízmércze (a nagy-becskereki, temes

vári, kiszetói, facseti, tomaseváczi, kiskostélyi és lugosi) 
továbbra is mint elsőrendű fentartandó és kezelendő.

b) Három vízmércze (a karánsebesi, nándorhegyi és 
oppovai) a társulat kezeléséből átveendő és mint első
rendű állami vízmércze kezelendő.

e) Tizennégy társulati vízmércze (a szécsányi, csá- 
vosi, saághi, szirbovai, idvarnoki, csen éji, beregszói, 
szent-jánosi, német-bogsáni, partosi, kanaki, kis-mar- 
gitai, vattinai és verseczi) továbbra is elsőrendű társu
lati vízmércze gyanánt tartandó fenn és kezelendő.

d) Három uj társulati vízmércze (a zsabári, szent- 
andrási és valeapaji) felállítandó és mint elsőrendű 
kezelendő.

ej Kendezés után tehát lesz a Temes-Bega völgyé
ben, mint elsőrendű vízmércze fentartandó és keze
lendő

az állam által ... ... ... 10 
a társulat által . . . .  1 ̂

összesen vízmércze.

Ji.

A Száva és Kulpa vízm érezéinek rendezése.

1. A helyszínén összegyűjtött adatok szerint:
aj A létező és észlelés alatt levő vízmérezék száma:

a Száván ... ..........  ... 19
a Kulpán... ... ... 4

összesen: 23.

Ezek közül a Szávára: a mitroviczai, guscsei, galdovói 
és zágrábi, továbbá: a Kulpán: a sziszeki és szredics- 
kói a magyar állam tulajdonát képezik. A boszuti, rácséi, 
breskai, rajvoszelói, zsupanyei, samaczi, bródi egyik 
mércze, kobasi, lónyai, dubravesaki, rugviczai, podsuseki 
és krskói szávai mérezék, valamint a bresti s károlyvárosi

kulpai mérezék a horvát országos kormány birtokában 
vannak. Az ó-gradiskai és bródi második mércze a ka
tonai kincstár tulajdona. Végül a Száván a jaszenováczi 
és a Kulpán a sziszeki mércze a cs. és kir. szabadalma
zott dunagőzliajózási társaságé.

bj Az összes vízmérezék 0 pontjai a helyi kisvízre 
vannak állítva; az alapul vett kisvíz-állás ideje azonban 
ismeretlen.

Az egész Száva és Kulpa mentén felette hiányosak 
a magassági adatok. Több ízben történtek ugyan magas
ságmérések a Száva mentén, de a fixpontok közül ma 
már alig egy-kettő található fel s azok sem egészen meg
bízhatók.

c) A vízmérezék, szerkezetükre nézve, általában úgy 
a Száván, valamint a Kulpán festett beosztású faléczek- 
ből állanak; ezek közül a samaczi, bródi és breskai fekvő, 
a többi pedig álló mércze czölöpökre erősítve, a zágrábi, 
károlyvárosi és bresti kivételével, a melyek közúti hidak 
jármára vannak szegezve. Kivételt képez továbbá: a 
mitroviczai vízmércze, mely függőleges czölöpökre erő
sített öntöttvaslemez zománezozott beosztással, — vala
mint a galdovói mércze, mely a part biztosítás lépcsőjé
nek czement oldalpárkányára van bevésve.

2. A Száva és Kulpa folyókon fennálló vízmérezék 
helyi kisvízszinekre vannak állítva, melyek között az 
összefüggés ismeretlen, holott múlhatatlanul szükséges, 
hogy a vízmérezék egy teljesen összefüggő meghatározott 
vízszinen álljanak. Ilyen vízszin a báró Zornberg által 
a Száván 1840. évi október hó 10-én fixirozott kisvíz- 
szin, minélfogva a Száva vízmérezéi erre a kisvízszinre 
állítandók.

Mivel azonban a Zornberg-féle lejtezésnek alappontjai 
majdnem teljesen elpusztultak, a fenmaradt nehány fix- 
pont pedig egymástól nagyon távol esik és annyi idő 
múltán megbizhatóságához is kétség fér, — miután 
továbbá ugyanez mondható az ujabbi időkben végzett 
más egyéb lejtezésekröl is: ennélfogva szükséges a Száva 
egész hosszában, a dunai fixpontokból kiindulva, egy 
újabb összefüggő magasságmérést teljesíteni, a mely 
alkalommal a jelenlegi vízmérezék állása, valamint a 
még feltalálható Zornberg-féle fixpontok is beméretvén, 
a kettő közötti összefüggés ki fog tűnni, a melynek alapján 
a vízmérezék 0 pontjai az 1840-ben fixirozott kisvíz
szinre eredeti magasságukban felállíthatok.

Ezen magasságmérés végrehajtása nemcsak a vízmér
ezék rendezése czéijából szükséges, hanem azért is, mivel 
a nélkül a Száva mentén a magassági viszonyok tanul
mányozása, az általános és részletes szabályozási tervek 
összeállítása, alapos elbírálása vagy keresztülvitele lehe
tetlen.

A mi e tekintetben a Száváról mondatott, a Kulpára 
nézve is áll; miért is a magasságmérési munkák másod
sorban a Kulpára is kitérj esztendők.

A magasságmérési munkák végrehajtása a magyar 
kir. kormány és a horvát országos kormány között oly- 
képen volna megosztandó, hogy azok, a meddig a nevezett 
folyók a magyar kir. kormány kezelése alatt állanak, a 
sziszeki és mitroviczai m. kir. folyammérnöki hivatal 
által, egyéb részeiben pedig a horvát országos kormány 
építési osztálya által volnának teljesítendők.
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Az eddigi és jövőbeni mércze-észlelések közötti 
összefüggés biztosítása végett pedig az elsőrendű víz- 
mérczék közelében addig is, míg a javasolt magasság- 
mérés keresztül vitetik, szilárd fixpontok állítandók fel, 
hogy 0 pont feletti magasságuk a jelenlegi vízmérczók 
szerint megállapíttatván, a mérczék esetleges elpusztu
lása esetén azok ismét előbbeni magasságukban félállít
hatók legyenek.

3. A Szávánál és Kulpánál szintúgy, valamint a Szt. 
István koronája területén levő többi folyóknál is első
rendű vízmérczék csak általános jelentőséggel biró oly 
helyeken szervezendők, a hol meg vannak mind azok a 
kellékek, melyeket az észlelés biztossága és gyors keze
lése megkövetel; még pedig azon helyeken, melyek ész
lelése a befogadó főfolyó vízlefolyás! viszonyaira hatással 
bírnak, magyar kir. állami elsőrendű vízmérczék állítan
dók fel, — azon helyeken pedig, hol a rendszeres észlelés 
inkább csak a folyamvölgy érdekeltségének, tehát a jelen 
esetben Horvátországnak, van érdekében, horvát országos 
elsőrendű vízmérczék rendszeresítendők.

Ezek szerint elsőrendű magyar állami vízmérczék 
gyanánt továbbra is fentartandók:

A Száva fo lyóban:

a) Mitroviczán, a hol már a gőzhajózás megindulása, 
tehát a 40-es évek óta van vízmércze-állomás és fentar- 
tása jövőben is szükséges, mivel itt a Száva összes mel
lékvizeit már magába fogadja s a Dunától való jelentékeny 
távolságánál fogva a Duna visszahatása itt már nem 
észlelhető.

bj Kobason, vagyis körülbelül középen Mitrovicza 
és Galdovó között, tekintettel e két niércze közötti 460 
kilométernyi nagy távolságra.

ej Sziszek-Galdovón, Sziszektől mintegy 1 '5 kilo
méterre és 2'5 kilométerre a Kulpa beömlése felett. 
Ennek a vízmérezének adatai Sziszek név alatt jelenleg 
is naponkint táviratilag közöltetnek a vízrajzi osztálylyal. 
Jövőbeni fentartása a felső Szávavölgy áradásainak a be
fogadó Duna folyam érdekében való előre jelzése, vala
mint a hajózás érdekében szükséges.

A K u lp án :

a) Szredicskón. E helyen régi idő óta, a m. kir. 
kormány által kezelt, állami vízmércze létezik. A Kulpa 
hajózhatóvá tétele, kapcsolatban a samacz-vukovári csa
torna kiépítésével, nyílt kérdést képezvén, szükséges, 
hogy vízfolyási viszonyai legalább e helyen, 80 kilomé
terre a Szávába ömléstől, megfelelő pontossággal nyilván
tartassanak.

4. Elsőrendű horvát országos vízmérczék gyanánt 
továbbra is fentartandók:

A  Száván:

a) Boszutndl, a Boszut és Drina folyók beömlése 
miatt.

b) Sarnacznál. Itt a 40-es évek óta van vízmércze, 
mely a horvát országos kormány által 1878 óta rend

szeresen észleltetik. Fentartása a Boszna folyó beömlése 
folytán bir fontossággal.

c) fíródnál. Itt van a Száva egyik legrégibb vízmér- 
ezéje, melyet a horvát országos kormány jelenleg is 
rendszeresen észleltet. Fentartása a Verbász és Ukrina 
beömlése miatt szükséges.

dó) O-Gradiskánál. A Száva legrégibb vízmérezéinek 
másodika; jelenleg is rendszeresen észleltetik. Az egy
mástól távol fekvő bródi és jaszenováczi mérczék közt 
körűlbelől középen feküdvén, elsőrendű mércze gyanánt 
való fentartása fontossággal bir.

e) Jaszenovácznál. Igen régi idő óta észlelt vízmér
cze. Az Unna beömlése miatt elsőrendű mércze gyanánt 
kezelendő továbbra is.

f) Zágrábnál. Itt jön ki a Száva a hegyek közül és 
ezért, valamint a Horvátország fővárosának közvetlen 
közelsége miatt is elsőrendű jelentőségű.

A K u lp á n :

a) Károlyvárosndl. E mércze a Kulpavölgy érdeké
ben, mint nagy vízjelző mércze, elsőrendű gyanánt 
kezelendő.

5. Ezek szerint a Száván és Kulpán:
a) Négy magyar állami vízmércze (még pedig a Szá

ván: a mitroviczai, kobasi és sziszek-galdovói, — a 
Kulpán: a szredicskói) továbbra is, mint elsőrendű víz
mércze fentartandó és kezelendő.

b) Hét horvát országos vízmércze (a Száván: a bo- 
suti, samaczi, bródi, gradiskai, jaszenováczi és zágrábi, 
a Kulpán pedig a károlyvárosi) lesz továbbra is, mint 
elsőrendű fentartandó és kezelendő.

Rendezés után tehát a Száván és Kulpán szabály
szerűen kezelve lesz:

mint elsőrendű magyar állami vízmércze: 4 
« « horvát országos « 7

összesen: 11.

II.

A Tisza folyó mederalakulásának nyilvántartására 
szolgáló műveletek folytatása.

A vízrajzi osztály évkönyveinek II-dik kötetében rész
letesen elő lévén sorolva mind az a munka, a mit a Tisza 
folyó mederalakulásának nyilvántartása czéljából végre 
kell hajtani, ez alkalommal csak azon munkáknak elő- 
sorolására szorítkozom, a melyek 1889-ik év végéig 
tényleg végrehajtattak. Úgymint:

a) A Tisza medrének helyzetében létrejöhető válto
zások nyilvántartására elkészült a Tisza medrét és hul
lámterét — Tisza-Ujlaktól kezdve a Dunába ömlésig — 
ábrázoló kataszteri térképek másolataiból két példány
ban 807 szelvénylap.

b) A tiszai hossz- és keresztszelvények felvételének 
alapjául szolgáló magassági uj üxpontok a Tisza mentén 
lerakattak; még pedig Tisza-Ujlaktól kezdve a Dunába 
ömlésig lerakatott 167 darab uj kő-fixpont, és szilárd
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épületekbe falazva 90 darab щ vas-fixpont; ezekhez 
számítva a társulatoktól már elébb lerakott 1 3 kö-fixpon
tot és befalazott 13 vas-fixpontot: jelenleg 289 darab 
kő- és vas-fixpont van felállítva a Tisza mentén 760 kilo
méter hosszúságban felváltva a jobb- és balparton, úgy 
hogy minden 2'7 kilométer hosszúságra esik egy magas
sági uj fixpont.

c) A keresztszelvények állandó megjelölésére besze
reztetett 600 darab szelvénykő; a melyekből azonban 
csak 364 darabot lehetett, a téli idő beállta miatt, 
1889-ben az illető helyeken beépíteni, a fenmaradt 236 
darab | edig az 1890-ik évi tavaszi magas vizek elvonul
tával fog lieállíttatni. Az összehasonlítás megejtlietése 
czéljából a keresztszelvények lehetőségig azokon a helye
ken jelöltettek ki, a hol a Tiszaszabályozás megkezdése 
előtt is voltak már keresztszelvények felvéve.

d) A Tisza folyó másodperczenkinti vízemésztése 
meghatároztatott közvetetlen mérések útján 1889-ben: 
Tisza-Ujlaknál a Tisza folyónak szabályozás alá vett 
legfelsőbb pontjánál, — továbbá: Tivadarnál a Szamos 
beömlése felett, — Vámros-Naménynál a Szamos be- 
ömlése alatt, — Szabolcsnál a Bodrog beömlése felett, — 
Tisza-Eszldrndl a Bodrog beömlése alatt és a Sajó be

ömlése felett, — Tisza-Palkonyáinál a Sajó beömlése 
alatt, — Puszta-Ballánál a Zagyva beömlése felett, — 
és Tisza- Vezsenynél a Zagyva beömlése alatt, összesen 
8 helyen. A mely közvetetlen mérések alapján fognak a 
vízemésztések görbe vonalai megszerkesztetni az 1889-ik 
évben mutatkozott vízállások magasságáig.

Miután azonban 1889-ben nem állottak be a víz- 
emésztések vonalainak teljes szerkesztéséhez múlhatat
lanul szükséges legmagasabb vizek, — miután továbbá 
a megnevezett helyek között — idő és munkaerő hiányá
ban — néhol aránytalanul nagy távolságok maradtak 
fenn, —■ minthogy végül a Tisza folyásviszonyainak fel
derítésére és megállapítására nélkülözhetetlen a mellék
folyók víztömegeit is ismerni: ez okokból szükséges a víz
emésztéseknek közvetlen mérések útján való meghatáro
zását még tovább folytatni a Tiszában és mellékfolyóiban.

A közép és felső Tiszán 1889-ben végzett mérések 
eredményeit a következő kimutatásba foglalva van sze
rencsém köziem a végből, hogy addig is némi tájékozásul 
szolgálhassanak, míg a vízsebességmérések a Tiszán be
fejezve, feldolgozva és eredményei végleg megállapítva 
lesznek.

K i m u t a t á s

a közép és felső Tiszán 1889-ben véghezvitt sebességmérések eredményeiről.

Fo
ly

ó 
sz

ám

A m é r é s
Helyi

vízállás

Vízállás 
változás 
órán к int

S z e l v é n y  t e r ü l e t Közép sebesség Másodperczenkiut lefolyó 
viztömeg

JegyzetAnya
mederben

Hullám
téren Összesen Anya

mederben
Hullám

téren
Anya

mederben
Hullám

téren Összesen
h e l y e ideje

m. mm. m2 m2 m2 m. m. m:1 Ш3 m3

1 Tisza-Ujlak II I /12 0-39 0 202 0-366 74

2 (( « — 0-38 +  9 203 0-374 76

3 « III/13 0-15 +  30 217 0-544 118

4 « « 0-06 +  24 246 0-598 147
5 « I I I /15 +  0-87 __22 287 1-251 359
e « « +  0-79 — 8 306 1-196 366

7 « « +  0-71 — 21 333 1-129 376 CB
8 (( III 16 +  0-49 10 327 0924 302 'CD

9 (( (( +  0-46 — 11 325 0-911 296 'CD

10 « « +  0-42 11 317 0-858 272
11 « III  18 +  0-20 — 4 298 0-638 190 Я
12 « (( +  0-18 0 297 0-717 213 N
13 « « +  0-18 — 8 293 0-713 209 CB

14 I I I /19 -1- 0-10 — 2 287 0-652 187 CD

15 « « +  o - io — 5 293 0-635 186

io (( « -f 0-09 — 7 2<)2 0-627 183

17 « « +  0-06 — 10 271 0-661 179

18 « Ш /23 +  2-19 +  13 657 1-769 1162
19 « « +  2-24 +  15 673 1-756 1182
20 « « +  2-25 13 690 1-745 1204
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A m é r é s
S z e 1 Vé n y  t e r ü l e t Közép sebesség Másodperczenkint lefolyó 

víztömeg
Fo

ly
ó 

sz
ám

Helyi
vízállás változás

óránkint Anya
mederben

Hullám
téren Összesen Anya

mederben
Hullám - 

téren
Anya

mederben
Hullám
téren Összesen Jegyzet

h e l y e ideje
m. mm. m2 m2 m2 m. m. m3 m3 m®

21 Tisza-Ujlak 111/23 +  2-19 - 3 5 666 1-629 1085
22 (( I II /24 +  1-54 20 448 1 -538 689
23 « ,, +  1-49 10 445 1-494 665
24 « « +  1-31 — 43 444 1-369 008
25 (( .......... 1Ш25 +  0-90 — 20 415 1133 470
20 « _ __ (( +  0-91 23 414 1-101 456
27 « _ (( +  0-87 — 20 405 . 1-094 443
28 (( __ « +  0-82 — 20 401 1-025 411
29 « « +  0-80 — 10 399 • 1005 425
30 « III/26 +  0-75 +  10 395 * 1-028 406
31 « « +  0-78 4- 20 398 * 1-075 428
32 (( « +  0-83 0 400 . 1-113 445
33 « « +  0-83 0 400 • 1-095 438
34 « ___ __ Ш /27 +  0-91 4- 25 408 1-190 488
35 (( _ . _ « +  0-97 4- 15 414 1-242 514
3(5 « « 4- 1-04 0 425 • 1 -252 532
37 « _ __ II I /28 -f* 1 * o4 4- 70 480 1-007 800
38 « « +  1-77 4- 60 492 1-809 890
39 « . . . . « +  1-94 4- 30 577 1-778 1020
40 « _ __ i m  29 +  1-94 - 3 7 588 1-412 830 40)
41 « _ __ « -f" 1 ' / О — 40 491 1-707 838
42 « « +  1-61 33 480 1-009 782
43 (( _ . Ш /30 +  M 0 10 429 1-277 548
44 (( 1У/2 +  0-34 +  2 348 0-770 268 Д
45 « _ « +  0-39 +  10 350 . 0-814 285 .-H

40 (( __ __ IV/3 +  0-88 4- 45 397 • 1-214 482 fcs

47 (( t-  1-05 -f- 50 425 1-299 552 00

48 « _ __ * - t-1 ’20 4- 55 439 1-462 042 -

49 « « +  1-28 4- 55 451 1 -506 679 ■ о
50 « _ IV/4 +  1-77 +  30 500 1 -096 848 fo
51 (( « 4- 1-86 4- 35 006 • 1-545 936
52 « __ _ (( 4-1 -9 7 +  20 637 1037 1043
53 « _ __ IV/5 4- 1-92 — 27 628 1-530 901
54 « _ _ « 4 -1 -6 8 - 5 0 568 1-343 763
55 (( _ __ « 4- 1-56 37 475 1-596 758
56 « IV/6 4- 1-09 10 432 . 1-227 530
57 « _ _ « 4- 0-90 10 409 1-006 436
58 « _ __ IV/8 4- 1-51 4- 30 476 • 1-609 706
59 « « 4- 1 * 75 +  3 581 1-535 892
00 « IV/9 -f 1-68 4- 30 588 1-478 869
01 « « 4- 1-76 4- 25 585 1-523 891
62 « 4- 1-81 +  10 598 1-557 931
63 « « 4- 1-81 10 599 1-521 911
04 (( IV /10 4- 1-74 +  35 559 1-528 854
05 « <( 4- 1-83 4- 30 573 1-576 903
06 (( (( 4 -1 -8 9 ~h 5 618 1-529 945
67 « ___ __ « 4- 1-89 — 5 618 1-547 956
68 Tivadar Ш /16 +  2-94 19 662 0-628 416 Fenékig terjedő

69 « II I /20 4- 1 -34 3 364 0-690 251 mérés
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a
N02
О
ОЕч

A m é r é s
Helyi

vízállás
Vízállás
változás
óránként

S z e 1 Vé n y  t e r ü l e t Közép sebesség Másodperczenkint lefolyó 
víztömeg

JegyzetAnya
mederben

Hullám
téren Összesen Anya

mederben
Hullám

téren
Anya

mederben
Hullám
téren Összesen

h e l y e ideje
m. mm. m2 m2 m2 m. m. m3 m3 m3

70 Tivadar _ HL 26 4- 4-26 19 879 . 0-725 637
71 « IV, 5 +  5 ’ 64 +  12 1151 0-996 1146 X

va>
7-2 « IV /26 +  5-34 +  2 1035 0-817 846
73 « V/l +  3-81 — 17 733 0-767 562
74 « XI 6 +  0-25 — 1 196 0-668 131
75 V.-Namény I I I /18 +  3-50 — 30 728 0-934 680 Ф
76 « Ш /24 +  6 ’ 73 +  2 1166 • . 1-364 1591
77 « III/30 +  6-78 — 6 1164 1-378 1604 Ф

78 « IV /1 +  5-27 — 43 980 M 30 1107
7!) « IV /13 +  7-31 +  12 1265 1-322 1672
SO « IV. 23 +  5-43 +  12 998 1055 1053 кф

я
81 « IV/29 +  6- 10 — 10 1115 . 1-078 1202 ф
82 « _ _ V/2 +  4-80 — 15 915 0-911 834

Рч

83 « V/3 +  4-47 — 13 882 • 0-913 805
8-4 « _ _ X I/12 +  1-30 +  14 420 0-919 386 Felszíni mérés
85 (t _ _ X I 13 +  1-30 — 11 410 0-817 335

—

86 Szabolcs* I I I /19 -f 4-57 — 10 1012 0-635 643
87 (( Ш /23 +  5-38 -f- 45 1159 0-866 1004
88 (( _ _ III/ 24 +  5-99 + 16 1371 0-992 1360
89 « 111/25 -f- (í * 33 +  10 1357 143 1500 1072 0-210 1455 30 1485
90 « _ __ IV/2 +  6-66 — 11 1424 255 1679 0-791 0-251 1127 64 1191
91 « _ _ _ _ IV/3 +  6-43 — 10 1377 183 1560 0-696 0-142 959 26 985
92 « _ .......... _ IV/ 4 +  6-30 0 1330 135 1465 0-708 0-133 942 18 960 CG
93 « _ _ IV, 5 +  6-49 +  8 1310 197 1507 0-881 0-081 1154 16 1170 'Ф
94 « _ _ 1V/6 -f 6" 75 +  12 1335 287 1622 0-942 0-105 1257 30 1287
95 « _ _ IV/7 +  6-92 +  2 1402 562 1964 1-010 0-157 1416 88 1504 'Ф
96 « _ _ IV /8 +  6-96 — 2 1411 593 2004 0-994 0-081 1403 48 1451 Р
97 « _ IV /18 +  7-21 — 3 1412 882 2294 1054 0-246 1488 217 1705
98 « _ __ V/7 -f 5 ‘55 — 7 1093 Op785 858 *о
99 « _ _ V /ll -(- 4 '7 6 — 10 954 0-842 803 .

100 « _ _ V/l 5 +  3-92 — 9 816 0-846 690 • ф
101 (1 _ __ V/20 +  3-39 __ 2 738 0-844 • 623
102 « _ __ V/23 +  2-61- — 13 637 0-746 475 Jh
103 « _ _ V/2 5 +  2-03 — 12 544 . 0-675 367 Ф
104 (( _ __ V/28 +  1'65 - 5 491 0-613 301 -4=
105 « _ _ V/31 +  1-26 - 2 445 0-604 269
106 « _ _ VI/3 +  1 -38 +  3 459 . 0-617 . 283

te

107 « V I 5 +  М 2 - 9 428 0-570 244
108 Tisza-Eszlár .. . I I I 21 4- 3-92 — 10 1410 0-492 694

л

109 « ___ _ Ш /26 +  5-91 +  6 1731 0-845 1463
1Ф

110 « _ _ III, 28 +  6-09 +  5 1723 0-794 1368
р

111 ft IV/10 +  6-93 4 1979 875 2854 0-949 0-235 1879 206 2085
ф

112 ft _ _ IV  12 +  7-06 +  2 1984 1024 3008 0-963 0-299 1911 306 2217
113 « IV /13 +  7-13 +  2 2024 993 3017 0-950 0-238 1923 236 2159
114 « V/8 +  5-21 — 7 1771 0-665 1178
115 ft V/9 +  5-03 — 8 1739 0-616 1071
116 « _ __ V/13 +  4-07 — 9 1590 0"565 899
117 « V/16 +  3-53 - 5 1507 0-501 755
118 « V/21 +  2-98 9 1436 0-467 • 671

* A szabolcsi szelvény a Bodrog visszahatásának határán belül fekszik.

Évkönyv IV. 1889. 2
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A m é r é s Vízállás
változás

S z e l v é n y  t e r ü l e t Közép sebesség Másodperczenkint lefolyó 
víztömeg

s'CÖ
Helyi

vízállás Hullám- Anya Hullám- Anya Hullám- Jegyzetóránként Összesen ÖsszesenNСО mederben téren mederben téren mederben téren
'O h e l y e ideje
ОРч m. mm. ma m2 m2 m. m. m3 m3 m3

119 Tisza-Eszlár Y/24 -f 2-08 — 13 1301 , 0-380 495
0ü

120 « V/27 +  1 '46 — 5 1197 0.324 388 'Ш
3

121 « V/29 +  1-25 — 7 1163 0-407 473

122 « V II +  1 1 3 +  3 1145 0-286 327 •
'O
T?

123 « VI/4 +  M 1 — 3 756 0-437 330 Ф

124. Tisza-Kenéz__ IV/24 +  5 '46 — 5 1785 1-017 1815 • Ф
125 « IV/25 +  5-37 — 3 1765 1-002 1769

•+=>

126 « IV. 26 +  5-34 0 1801 0-950 1711
te 

• 1—1
127 (( IV/30 +  5-29 _ 2 1752 1-033 1809 # -Xv<X>
128 « XI/7 +  0-03 0 812 0-382 310 a

CD
129 Palkonya IV/24 +  5-39 3 1477 474 1951 1-101 0-023 1626 11 1637 Рч

130 « IV/29 +  5-24 — 1 1450 31 1481 1-072 0'548 1554 17 * 1571 Felszíni mérés
131 « V I +  5-21 __ 2 1444 31 1475 1-032 - 0-452 1490 14 * 1504 * Az ártéri híd
132 (( __ __ V/4 +  5-02 __ 2 1404 21 1425 0-992 0095 1393 2 * 1395 alatt

133 « V/6 +  4-77 - 6 1370 0-947 1297 Fenékig terjedő 
mérés

134 « _ __ « +  4-74 — 7 1347 0-950 1279 Integrál mérés
135 (( V/7 +  4-62 — 7 1342 0-933 1252 cc
136 « V/9 +  4-30 — 7 1277 0-890 1136

'Ф

137 « V /ll +  3-95 — 8 1206 0-867 1046 . v<d
a

138 « V/13 +  3 ■ 55 - 7 1097 0-826 906
139 « _ _ V/14 +  3-37 — 6 1061 0-816 866 rö

140 « V/16 +  3-06 — 7 999 0-803 802
ф
• i—Э

141 (( _ _ V/18 +  2-79 — 3 944 0-780 736 * Ф
142 « _ _ V/21 +  2-53 — 5 892 0-776 692
143 « _ _ V/23 +  2-13 — 10 812 0-744 604 .

bß

144 « V/25 +  1 • 59 — 9 705 0-682 481 'Ф
145 « _ __ V/27 +  1-20 -  5 628 0-650 408 я

ф
146 (( _ _ V/29 +  1-05 — 6 599 0-641 384 Рч

147 « _ _ (( +  1-03 — 5 626 0-636 398 Integrál mérés

148 «. _ __ VI/1 +  0-92 4- 3 573 0-632 362 _ Fenékig terjedő
149 (( _ __ VI/5 +  0-86 — 7 561 0-624 350 mérés

150 P .  B a lla III/25 -f~ 5 * 28 4- 6 1278 0-889 1136 . Felszíni mérés

151 « _ _ IV /1 +  5 '6 3 4- 3 1343 0-913 1226 *
152 « _ _ IV /10 +  6-61 +  2 1727 162 1889 0-936 0-142 1617 23 1640
153 « _ _ IV/22 +  7-44 +  1 1879 517 2396 1-111 0-176 2088 91 2179
154 « V/9 +  6-66 — 4 1734 171 1905 0-858 0-158 1488 27 1515

со
'Ф

155 « _ _ V/17 +  5-90 — 3 1623 0-662 1074 , 'Ф
156 « _ __ V/26 +  4-03 — 15 1279 0-463 592 a

157 « __ _ V/30 4- 2-90 —  10 1096 0-393 431 'O

158 « VI/5 4- 2-00 —  4 959 0-399 383 ф

159 Y e z s e n y  ___ _ I II /29 4- 4-95 4- 2 1315 0-865 1138 • f г 
4

160 « IV, 7 4- 5-81 +  7 1542 36 1578 0-990 0-167 1526 6 1532
Ф

4-3

161 « IV /14 4- 6-51 4- 4 1686 96 1782 1-115 0-240 1880 23 1903 tD

162 « IV/25 4- 7-25 0 1839 178 2017 1-121 0-197 2062 35 2097 £̂j

163 « _ _ V/12 4- 6-13 _ _  4 . 1559 84 1643 0-896 0-131 1397 11 1408 ЧФ
я

164 « _ _ V/20 4- 5-32 — 5 1398 0-750 . 1048 . ф

165 (( _ __ V/28 4- 3-66 — 10 1073 0-527 566 .
л

166 « V I 1 4- 2-62 - 1 0 894 0-513 459 .
167 « VI/8 4- 1-33 — 7 666 • 0-544 362 • •
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e) A Szeged város melletti Tiszameder alakulásának 
tüzetesebb nyilvántartása és a Maros hatásának tanulmá
nyozása czéljából Szeged város mellett — a Maros betor- 
kolásától a Boszorkányszigetig — átlag minden 100 
méter távolságban összesen 61 keresztszelvény vétetett 
fel 1889-ben.

Ilynemű keresztszelvények eddigelé három évben, 
úgymint: 1887, 1888 és 1889-ben lettek fölvéve, föl
rajzolva és kiszámítva, a melyekből kitűnik, hogy egy-egy 
év alatt, hol, mily irányban s mértékben növekedett, 
vagy fogyott a Tisza medre Szeged város mellett?

Az első három év fölvételeinek eredményei a vízrajzi 
osztály évkönyveinek IV-ik kötete П-ik részében részle
tesen közölve lévén, e helyen csak azt jegyzem még meg, 
hogy miután az eddigi fölvételekből még nem lehet a 
Szeged város melletti Tiszameder alakulásának irányza
tára biztosan következtetni, ezek a felvételek a következő 
években is folytatandók.

III.

Az árvízjelző szolgálat szervezéséhez szükséges elő
tanulmányok befejezése,

Az árvízjelzés czélját múlt évi jelentésemben már 
előadván, ez alkalommal csak is azoknak jelentésére szo
rítkozom, a mik e tekintetben 1889-ben történtek, úgy
mint :

a) A Tisza, Temes és mellékfolyóinak vízgyűjtő terü
letein 141 uj csapadékmérö állomás szerveztetett, me
lyek közül 41 árvízjelző állomásul szolgál. Ezekkel 
együtt van jelenleg a Tisza, Temes és mellékfolyóinak 
mintegy 153,000 □  kilométer kiterjedésű vízgyűjtő 
területén összesen 238 csapadékmérő állomás, vagyis: 
átlag minden 643 □  kilométerben 1 állomás.

b) A magyar állam jelentékenyebb folyóinak vízállá
sai 45 állomásról naponkint bejelentetnek táviratilag a 
földmívelésügyi m. kir. ministerium vízrajzi osztályá-
nak; névszerinti:

a Duna folyónál .......... .1. 7 állomásról
(( R ába................................ 2 «
« Vág... ........-  ... ... ... 1 «
(( Dráva .... ... .......... 3 «
(( Tisza ... .................. ... 15 «
(( Szamos 2 «
« Bodrog ......................... 1 «
<( Latorcza _ 1 «
az Ondova-Tapoly ... ... ... 1 ((
a Berettyó ... 1 ((
« Körösök... .................. 4 (<
« Maros ... ... ... ... 2 «
« Bega ......... . .......... 2 ((
« Temes .......... .......... 1 ((
« Száva ... ............... . 2 ((

összesen: 45 állomásról.
Ezek közül 18 állomás oly adatokat nyújt, a melyek 

a Tiszának — Tisza-Ujlaktól a Dunába omlósig — ter

jedő szakaszán létező 9 főállomásán várható vízállások 
kiszámítására, illetőleg: előrejelzésére szolgáinak.

A tiszai 9 főállomás helye: Yásáros-Narnény, Csap, 
Tokaj, Tisza-Füred, Szolnok, Csongrád, Szeged, Török- 
Becse és Titel.

Ez állomásokra nézve az árvízjelzési tanulmányok 
annyira be vannak fejezve, hogy 1—5 nappal előre jelez
hető már a várható vízállás ideje és magassága; a mennyi 
idő alatt t. i. a felsőbb vízmérczéknél jelentkező vizek 
lefolynak az alsóbb mérczékhez.

Ezzel azonban az árvízjelzési tanulmányok még nin
csenek teljesen befejezve, hanem azok még tovább foly
tatandók, hogy a hegyek között fekvő vízmérczéken ész
lelt vízállásoknak és idővel a légcsapadékok tanulmányozá
sának bevonásával a Tiszán várható vizeket még egy-két 
nappal korábban lehessen előre jelezni.

IY.

A Duna, Tisza és Maros folyókon teljesített vízmű- 
tani fölvételek,

A Duna, Tisza és Maros folyókon 1889-ben teljesített 
vízműtani felvételek elöhaladásáról a következőket van 
szerencsém mély tisztelettel jelenteni.

1. A Dunának, a budapesti, mohácsi és újvidéki m. kir. 
folyammérnöki hivatalok alatt álló szakaszain folyamat
ban levő felvételek részleteire nézve kiadott utasítások 
alapján — a hivatalok vezetőivel egyetértőleg — a víz
rajzi osztály mind a három folyammérnöki hivatal részére 
megállapítván az 1889-ik évi munka-programmot és a 
munka vezetése iránt is intézkedvén, az illető hivatalok kö
vetkező külső és belső munkákat teljesítettek 1889-ben:

A budapesti ni. k ir. fo ly a m m én iö k i h ivata l szaka
szán te lj e s i t t e t e t t :

a) A bajai szakaszon még hiányzott 2 darab kereszt- 
szelvény felvétele.

b) A promontori Duna-ágban levő s a Yásárhelyi-féle 
szelvényekkel összeeső szabályozási keresztszelvények 
végpontjainak számozott kövekkel való megjelölése.

c) A bajai szakaszon felvett 17 darab keresztszel
vénynek 1 : 2000 hosszmértékü és 1 : 200 magasság- 
mértékű első példányának felrajzolása.

cl) A szabályozási müvekre vonatkozó előméret és 
költségvetések első példányainak lemásolása.

ej Az 1 : 20,000 mértékű térkép másodpéldányába 
a szabályozási müvek berajzolása.

f) Az 1 :100,000 hosszmértékü és 1: 200 magasság- 
mértékű hossz-szelvény első példányában a 415 kilo
méter alatti résznek felrajzolása és a másodpéldány el
készítése.

g) Az írott hossz-szelvény másodpéldányának lemá
solása.

h) A kilométer fixkövek kimutatásának és helyzeti 
leírásának az első példányra való lemásolása.

i) Az általános műleírás.
2"
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A m ohácsi m . kir. fo lyam m érnök i h ivata l szakaszán  
te lj c s itté  t e t t :

a) Az 1 : 100,000 mértékű hossz-szelvény másod- 
példánya.

b) Az 1 : 20,000 mértékű térképek másod-példánya.

Az ú jv id ék i m . kir. folyam  m érnöki h ivata l szaka
szán t e l j e s í t e t e t t :

a) A mederszabályozási munkákra vonatkozó elő
mérték, árelemzés és költségvetés, valamint:

b) A mederszabályozási művekre vonatkozó alterna
tiv terv, előmérték és költségvetés elkészítése.

c) Újvidéktől Zimonyig a kilométerkövek újbóli meg
jelölése.

cl) Az újvidéki szakaszon— Novoszellótól Zimonyig— 
az összes kilométerek törzskönyvének elkészítése.

e) Másolatok készítése az eredeti tervekről a hivatal j 
használatára; — névszerinti az 1: 20,000 mértékű hely
színrajzról, — az 1 : 20,000 mértékű hossz-szelvény
ről, — az 1: 72,000 mértékű helyszínrajzról, — a három
szögelési hálózatról, — a fixirozott vízszinek hossz-szel
vényéről, — és végül az írott hossz-szelvényről.

f) Az általános műleírás.
2. A Tisza folyó szolnoki m. kir. folyammérnöki 

hivatalának szakaszán teljesíttetett:
a) Tizenkét csoportban 43 darab nyilvántartási ke

resztszelvény felvétele; még pedig: 13 szelvény külön
böző időben háromszor, 15 szelvény kétszer és 15 szel
vény egyszer felvéve.

3. A  Maros folyó aradi m. kir. folyammérnöki hiva
tala szakaszán teljesíttetett:

a) Yízemésztések meghatározására szolgáló 5 kereszt- 
szelvény felvétele Aradnál.

b) 10 darab fixpont-kő beszerzése, szállítása és 5—5 
kilométer távolságokban való elhelyezése Glogovácz felső 
határától Szemlak alsó határáig.

c) Vízszín fixirozások Lippánál és Aradnál.
d) A lippai és aradi vízemésztési keresztszelvények 

felrajzolásának elkészítése egy példányban.
e) Az aradi 10 kilométer hosszú Maros-szakasz tér

képének elkészítése és lemásolása.

V.

A vízrajzi osztály évkönyveinek és az ország jelenté
kenyebb folyóiban észlelt vízállásoknak kinyomatása, 

illetőleg közhasználatra bocsátása,

A vízrajzi osztály feladatai közé tartozván az általa 
teljesített tanulmányok és műveleteknek időszakonkint 
való közzététele, ezekről évenkint egy egy évkönyvet ad

ki; azonkívül a magyar állam jelentékenyebb folyóiban 
észlelt vízállásokról is évenkint egy-egy kötetet bocsát 
közre.

Az évkönyvek beosztása a Il-ik kötetben van leírva 
és állandóan három részből áll.

Ily beosztással szerkesztetett és bocsáttatott kinyo- 
matás alá 1889-ben is a vízrajzi osztály évkönyveinek 
III-ik kötete a következő tartalommal:

I. Rész. A földművelésügyi m. kir. minisztérium víz
rajzi osztályának 1888-ik évi működéséről szóló jelentés.

II. Rész. A vízrajzi osztály javaslatai és tanulmányai, 
névszerint:

a) Csapadékmérő és árvízjelző állomások szervezése 
a Tisza, Temes és mellékfolyóinak vízgyűjtő területein.

b) A csapadék eloszlása Magyarországban 1888-ban.
c) Az árvizekre vonatkozó adatok beszerzése, gyűj

tése és feldolgozása.
d) A Tiszán és mellékfolyóin véghezvitt sebesség

méréseknél követett eljárás részletes ismertetése.
Ш. Rész. A vízrajz, vízrendezés és vízhasználat kö

rében külföldön megjelent egyes közlemények ismerte
tése ; nevezetesen:

a) Emlékirat az árvíz elleni védekezés módjainak 
tárgyában, a sziléziai hegyi folyók különös figyelembe 
vételével.

b) Baden nagyherczegség meteorologiai és liidrogra- 
fiai központi hivatalának 1888-ik évi jelentése.

c) Esőmérőkkel tett összehasonlító kísérletek a bádeni 
meteorologiai állomásokon.

d) A Rajna és mellékfolyóinak vízállásviszonyai Baden 
nagyherczegségben 1888-ban.

A magyar állam jelentékenyebb folyóiban észlelt víz
állásokból 1889-ben a II. kötet készült el és bocsát
tatott nyomtatás alá; mely magában foglalja a Dunában 
1876—1887. években észlelt vízállásokat.

Ezután fognak következni az ország egyéb jelenté
kenyebb folyóiban észlelt 1876— 1887-ki vízállások köz
lései, a melyeknek befejezte után az összes magyarországi 
jelentékenyebb folyók vízállásai együttesen fognak éven
kint közöltetni.

Alázatos jelentésem befejezéséül mély tisztelettel 
megemlítem, hogy a vízrajzi osztály 1889-ben is úgy, 
valamint 1888-ban főképen a Tisza mederalakulását s 
folyásviszonyait felderítő munkákkal foglalkozott és szük
ségképen ezzel kell továbbra is leginkább foglalkoznia 
mindaddig, míg a tiszaszabályozási munkák eddigi ha
tása kétségbe vonhatatlan adatok alapján ki nem lesz 
mutatva, és belőle a tanúlság le nem lesz vonva; a mi
dőn azonban annak szükségessége fog bekövetkezni, hogy 
hasonló felvételeket és tanulmányokat hajtsunk végre az 
ország többi jelentékenyebb folyóinál is.

Budapesten, 1890. évi június hó 10-én.

Pécli József,
ministeri osztálytanácsos, a vízrajzi osztály vezetője.



Jelentés Hirschfeld Sámuel ministeri mérnök 1889. évi párisi tanulmányújáról.

(25 ábrával.)

Nagyméltóságu Minister Úr! 
Kegyelmes Uram!

Nagyméltóságod 1889. évi augusztus hó 3-án j 
37341 /XV. sz. a. kelt magas rendeletével kegyes volt 
mély tisztelettel alulírottat a párisi világkiállítás alkal
mából Parisba kiküldeni, ama kötelezettséggel, hogy a 
Szajna-vidéki árvízjelző központi intézet berendezését 
és ügykezelését tanulmány tárgyává téve, egyúttal ter
jeszkedjem ki a vízsebességmérósek körébe vágó legújabb 
vívmányokra is, melyek a világtárlaton összpontosítvák.

E kiküldetésemből folyólag eljárásom és tanulmányaim 
eredményéről jelentéstételre köteleztetvén, van szeren
csém erre vonatkozó jelentésemet Nagyméltóságodnak a 
következőkben mély tisztelettel előterjeszteni.

Mindenekelőtt tisztelettel megjegyzem, bogy jelenté
semet — könnyebb áttekinthetőség czéljából — a követ
kező sorrendben fogom tárgyalni:

A) Arvízjelzés,
H) Vízmű tani felvételekre szolgáló készülékek a vi- 

lágtárlaton,
C) Hidrometriai térképgyűjtemény,
])) A franczia országos magasságmérés és 
E) Egv újabb módja a területszámításnak.

A.

Á rvízjelzés.

I. A  párisi árvízjelző  in téze t  b eren d ezése  és  
m űködése.

A szajnavölgyi hidrometriai és árvízjelző szolgálat
nak már 1854-ben történt szervezését tárgyaló kézi 
könyvek és szabályrendeletek hivatalos kiadványok alak
jában közkézen forognak.

Ezekről szóló tanulmány a vízrajzi osztály évkönyvei
nek 1887-iki évfolyamában már volt ismertetve. Kikül
detésem ez irányban tehát főképen csak arra szorítkoz
hatott, hogy megismerjem egyrészt amaz újításokat és 
javításokat, melyek a szajnavölgyi árvízjelző szolgálat 
körül az említett közlemények kibocsátása óta esetleg

felmerültek, másrészt pedig, közvetlen érintkezés utján 
tudomást szerezzek ama gyakorlati körülményekről, me
lyek a vízjelzésre vonatkozó — jelenleg használatban 
levő — alapképletek szerkesztésénél, esetleg valamely 
újabb képlet felállításánál irányadók voltak.

Ilyen értelemben fogván fel Nagyméltóságod magas 
rendeletének intenczióját, a vízrajzi osztály főnökétől 
nyert részletesebb utasítás folytán, feladatom volt fő- 
képen a következő kérdésekre kiterjeszkedni:

1. A légcsapadékból mily módon következtetnek a 
legfelső vízmérczónél bekövetkezendő vízállásra?

2. Mily pontossággal és mennyi idővel jelezhető előre 
a légcsapadékból eredő árhullám lejötte ?

3. Mily módon állapították meg a felső és alsó ínér- 
czék vízállásai között létező viszonyt azon esetben, midőn 
mellékfolyó nem zavarja meg a főfolyó lefolyási viszo
nyait, úgy szintén akkor, ha közbe egy vagy több mellék
folyó beomlik?

4. Mily pontossággal és mennyi idővel jelezhető előre 
az árhullám lejötte?

5. Az egyszer megállapított viszony a Szajnánál 
állandó maradt-e, vagy pedig változás alatt áll? még 
pedig minő változás alatt: javul-e, vagy rosszabbul ?

6. Kikre van bízva a várható vízállások kiszámítása 
és előrejelzése?

7. Nem fordulnak-e elő néha olyan rendkívüli esetek, 
mikor daczára a legvalószínűbb számításnak még sem 
következik be tényleg az előrejelzett vízállás? Az ilyen 
eltérések mely körülményeknek tulaj donítandók?

8. A meteorologiai észleléseket és a vízállások leol
vasását kik teljesítik ? mily havi vagy évi fizetésért?

Végül 9. Kinek költségére megy az észlelés és az ár
vízjelzés teljesítése?

Mindezen kérdésekre röviden már múlt évi július 
havában, fenttisztelt főnökömhöz intézett beterjesztés 
utján válaszoltam, megjegyezvén ugyanott, hogy tanul
mányom tárgyainak sokfélesége, de leginkább az árvíz
jelzés természetében rejlő okoknál fogva nem tekinthetem 
feladatomat megoldottnak, ha a látottakat és tapasztal
takat csak egyszerűen felsorolom, hanem szükségesnek
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tartom a beszerzett adatokat olyanformán feldolgozni, 
hogy az oly tanulmányt képezzen, melyből a mi vi
szonyainknak megfelelő dolgokat esetleg közvetlenül 
átvehessük, a kizárólagosan csak francziaországi viszo
nyoknak megfelelő intézményeket pedig — mint reánk 
nézve tisztán akadémikus értékkel birókat — csak tudo
másul vegyük.

Miként a fentebb felsorolt kérdések tartalmából lát
ható, főczélom volt az árvízjelzési szolgálatnak inkább 
tekhnikai alapjába behatolni; és e végből oly időpontra 
visszamenni, midőn az intézmény úgyszólván még csak 
szervezés alatt állott. Főképen a vízjelzés alapképleteinek 
megállapítására vonatkozó kérdés az, melynek megoldá
sánál az intézet fennállásának első korszakára kellene 
visszamenni; mert előre feltehető volt, hogy ezen több 
mint 30 éves intézet ma már annyira sablonszerűleg

vonatkozólag megjelent — két tanulmányt ezen jelenté
sembe felvenni szerencsés lehettem.

Mielőtt tanulmányom programmjául tekinthető — 
fentebb elősorolt — kérdések érdemleges tárgyalásába 
bocsátkoznék, szükségesnek tartom a Szajna völgyének 
geológiai és vízrajzi viszonyait röviden leírni, hogy az 
ottani körülményeket párhuzamba lehessen állítani a 
Tiszavölgyben fennállókkal, és ez által könnyű legyen 
azonnal rámutatni azokra a berendezésekre, melyeket 
elvben követni, sőt talán egyszerűen átvenni indokolt 
lenne és viszont kizárandóknak ajánlani olyan dolgokat, 
melyek esetleg csak nagyterjedelmü és fárasztó kutatások 
megtételére adnának okot, de czélhoz nálunk nem ve
zetnének, holott a Szajna völgyére nézve czélszerűeknek 
bizonyultak, sőt talán elkerülhetlenek is voltak.

Egyike ezen mellőzendő elveknek, mely a Szajna

végzi teendőit, hogy ott aligha lesz lehetséges oly nyomra 
akadni, mely a kitűzött czélhoz biztosan elvezet, és mely 
azon régi időben mérvadó volt körülményeket mind fel
deríteni képes volna.

Mindezen körülmények és tapasztalati tényezők felől 
az árvízjelző intézet jelenlegi főnöke Lemoine György 
főmérnök úr (mint Belgrand kor- és munkatársa) lett 
volna legilletékesebb, hogy felvilágosítást adjon; — de 
Párisban tartózkodásom alatt nevezett főmérnök távol 
lévén, vele sajnálatomra nem találkozhattam. Helyette 
Babinet mérnök úr a legkészségesebben szolgált minden
féle felvilágosításokkal és magyarázatokkal; de épen az 
alapképletek eredetére nézve alig nyerhettem tőle több 
részletet, mint a mennyi a kiadmányok utján már köz
tudomásúvá vált. — Neki köszönhetem azonban azt, 
hogy az épen azon időtájban — árvízjelzési szabályokra

völgyéről összeállított helyzetrajz és hossz-szelvény-váz- 
latok megtekintésénél azonnal szembe ötlik, mindjárt az 
alapképlet összeállításában rejlik. A párisi vízállás előre
jelzésére ugyanis egy képletbe foglaltatnak össze a Szajna- 
völgynek 400 km.-nvi - -  sőt nagyobb — távolságokban 
szétszórtan fekvő vízmércze-állomások adatai. Ezt nálunk 
megkísérlem is háladatlan dolog volna, mert míg a Szaj
náról és mellékfolyóiról tekintetbe vett nyolcz vízmércze- 
állomásról a víz, — a lejtési és távolsági viszonyoknál 
fogva, — majdnem ugyanazon idő alatt érkeznek le Pá- 
risba, és még ■— a források földrajzi fekvésénél fogva — 
a mellékfolyók egyszerre is szoktak feláradni, addig a 
Tiszát tápláló mellékfolyók az égalj mindenféle irányából 
és mindenféle magasságokból eredve, nemcsak hogy 
rendkívül váltakozó időben szoktak feláradni, hanem 
még egyenlőtlen lejtési és helyzeti viszonyaiknál fogva
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árhullámaikat is a lehető legkülönfélébb időtartamok 
alatt juttatják le az Alföldre.

Míg továbbá a Szajnának és mellékfolyóinak arány
lag elég kötött talajban mélyen beágyazott medrük van, 
melyet helyzet és mélység tekintetében alig változtatják 
meg, addig a Tisza és mellékfolyói egy önképezte alu- 
viumban mozognak, melyben helyzetüket és mélységüket 
napról-napra megváltoztatják és ezenkívül még a mester
séges szabályozási műveknek is folytonosan fejlesztő ha
tása alatt állanak.

Ha tehát a Szajnára lehetséges és indokolt volt 100 
éves vízállási adatokat venni fel az előrejelzési képlet

hogy a már egyszer megállapított képleteket, a folyam
rendszer fejlődésével, időről-időre át kell változtatni 
mindaddig, míg olyan megállapodott viszonyokkal nem 
lesz dolgunk, mint Francziaországban a Szajnánál.

De ha még olyan végleges állapottal lesz is dolgunk 
a Tiszánál, a vízjelzés már földrajzi és éghajlati okoknál 
fogva is aránytalanul nehezebb feladat lesz a Tiszánál, 
mint a többször említett franczia folyamnál.

Jobb összehasonlíthatás kedvéért érdemesnek tartom 
a mellékelt helyzetrajz- és liosszszelvény-vázlatokra való 
hivatkozással az ottani föld rajzi-geológiai és magassági 
viszonyokat itt röviden leírni:

2. ábra.

alapjául, nálunk — a folyton változó viszonyokra való 
tekintettel — ezt követni még akkor sem volna szabad, 
ha ilyen hosszú időkről szóló adatok rendelkezésünkre 
állnának is ; — mert kétségen kívüli dolog, hogy keve
sebb, de megbízható, s a folytonos változások által te
remtett uj állapotra vonatkozó adatok felhasználásával 
sokkal jobb eredményt várhatunk, mintha még oly sok 
adatból indulunk ki, melyek a folyton változó medernek 
régi állapotára vonatkoznak. Ebből az is következik, 
hogy nálunk nem szabad — úgy mint a Szajnánál — 
egy egyszer megállapított előrejelzési képlettel évtize
deken kei*esztül dolgozni, hanem el lehetünk készülve,

A Szajna vízgyűjtő völgye Francziaországnak majd
nem egész északkeleti részét foglalja el. Ezen négyszög
alakú terület, melynek egyik (délről északkelet felé menő) 
oldala a Cőte d’or hegylánczolat által képeztetik, egyrészt 
a Loire, másrészt a Maas vízválasztója által határolva a 
termékeny Picardie felé nyílik. Ezt a főirányt követik 
úgy a Szajna, mint annak legjelentékenyebb mellékfolyói 
és csak a párisi síkságba érve, kanyarodnak el észak
nyugat felé, hogy egy tömegbe egyesülve Havre-nál az 
Atlanti tengerbe ömöljenek.

Az ezen völgyet délről, délkeletről és keletről hatá
roló hegységek, geológiai összetételükre nézve: tarka
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homokkőből, újabb képződést! triasból (homokkő, kagylós 
mész és márga) és igen nagy kiterjedésű jura- és kréta
rétegekből állanak.

Ezen utóbb említett képződmények körülbelül 400 m. 
magas fensíkokat képeznek és az ezen í'ensíkok közé zárt 
agyagos talajú völgyíiletekben mélyen beágyazva, húzód
nak végig a folyóvizek. Az agyagos felszínnel biró völ- 
gyületek altalaja szintén meglehetős szilárd, és többnyire 
2-od képződményii jura- és krétából áll, míg az úgyneve
zett párisi síkság tiszta 3-ad képződniényü édesvízi mész
kő vön terül el.

A vizek továbbvezetése szempontjából a Szajnavölgy 
altalaja — Belgrand szerint — 1/i részben vizet át nem 
bocsátó, 3/4 része pedig olyan, mely a vizet felszívni 
képes.

A vizet át nem bocsátó talajnak azonban csak alig 
fele működik közre a vizek gyors továbbvezetésére, mert 
másik felének nincs meg a kellő esése.

A mi a folyóvizek esési viszonyait illeti, úgy a váz
latosanrajzolt hossz-szelvény szerint igen nagy különbség 
van a Szajna- és a Tiszavölgy között: Ott a mellékfolyók 
mind majdnem egyforma magasságban erednek, közel 
ugyanolyan hosszú folyással érik el a párisi síkságot, 
tehát igen egyforma időtartam alatt gyűjtik össze az egy 
és ugyanazon vidéken fekvő csapadékterületről lefutó vi
zeket; míg nálunk a Tisza mellékfolyói az égalj minden
féle irányából és mindenféle magasságból jőve, a legkü
lönfélébb hosszaságu folyás után ömlenek be a Tiszának 
legkülönfélébb pontjainál.

Míg tehát a Szajna áradására mérvadó földrajzi és 
klimatikus viszonyok az egész vízgyűjtő területen ugyan
azok, addig a magyar Alföld árvizeit előidéző okok és 
körülmények annyifélék, a hányféle irányból erednek a 
mellékfolyók, a hányféle hosszaságu utat tesznek meg a 
beömlésig és a hányféle változásnak lehetnek alávetve az 
egyes mellékfolyó-csoportok vízgyűjtő területein uralkodó 
légköri viszonyok.

Ezeket tartottam szükségesnek előrebocsátani, mi
előtt az árvízjelzési intézmény berendezésére vonatkozó, 
fentebb felsorolt kérdésekre a választ megadnám.

ad 1. A párisi szájnavölgyi árvízjelző intézet mind
össze a következő hét állomásra jelzi előre a várható 
vízállást (jobban mondva az árhullám tetőpontjának ma
gasságát) :

Montereaunál, Párisban és Mantesnál a Szajnára,
Damerynél és Clialifertnél a Marne-ra,
Pontavertnél az Aisne-re, és
Yenettenél az Oise-ra.

Az ezen állomásoknál várható hullámmagasság kiszá
mítására szolgáló képletek nagy része a vízrajzi osztály 
1887-iki évkönyvében megjelent ismertetésben részlete
sen közöltetvén, ezúttal csak azt jegyzem meg, hogy a 
számítások kizárólagosan csak a felsőbb szakaszokban 
tényleg bekövetkezett vízmagasságok alapján végeztetnek. 
A légcsapadékokból ez idő szerint még semmiféle követ
keztetést nem vonnak a bekövetkezendő vízszín-magas- 
ságokra; ha csak azt nem lehetne szintén árvízjelzésnek 
nevezni, hogy nagyobb esőzések alkalmával külön figyel

meztető értesítések küldetnek szét az érdekelt vidéknek 
rendeletileg meghatározott helyeire.

A csapadékmérö állomásoknál beérkezett adatok azon
ban —- ha közvetlen következtetéseket nem is vonnak 
belőlük — annál részletesebb feldolgozás alá kerülnek a 
jövő időben leendő felhasználás végett. — A központi 
intézet, a tulajdonképeni vízjelzéssel járó aránylag kevés 
teendői után fenmaradó egész idejét ezen adatok rende
zésére fordítja. Nem érik ugyanis be avval, hogy a csa
padékmérési adatok egyszerűen csak megfelelő naplókba 
vezettessenek és grafikai táblázatokba foglaltassanak, ha
nem egyúttal mindenféle havi, évszaki, évi és évsorozat 
szerinti kimutatásokat készítenek belőlük, csoportosítva 
ezeket vízgyűjtő területek, talaj minőségek és régiók 
szerint.

Ugyanevvel egyidejűleg jegyzékbe foglaltatnak mind
azon következtetések és látnivalók, melyek a csapadék- 
viszonyoknak rendes vagy rendellenes jellegükre nézve 
egyes — közelebb fekvő — évek és nagyobb évcyclusok- 
hoz képest mutatkoznak.

A csapadékmérési adatok feldolgozásának módozata 
kivonatosan szintén közölve lett ugyan a vízrajzi osztály 
1887-iki évkönyvében; de a mennyiben ez az ismertetés 
csak az 1875-ik évig terjedő módozatokat ölelte fél, az
óta pedig a feldolgozásban kisebb-nagyobb változások 
állottak be, nem tartom feleslegesnek a Párisban tartóz
kodásom alatt folyamatban volt csapadékmérési adatfel
dolgozást e helyütt is röviden bemutatni:

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a beérkezett ada
toknak — megbízhatóság tekintetében való — elbírálá
sára újabb időben nagyobb súlyt fektetnek. E végből, 
valamint az észlelések pontosságának és a készülékek 
jókarban tartásának biztosítása végett az intézet egyik 
mérnöke évenkint megvizsgálja az állomások egynéme- 
lyikét és gondoskodik, hogy a szabályellenes észlelések 
megszüntettessenek, a hiányos eszközök újakkal pótol
tassanak, és ezen utóbbi esetben összehasonlíthatás ked
véért a megfigyelések bizonyos időn át mind a régi, mind 
az uj műszerekkel végeztessenek.

Ezen két rendbeli észlelések azután évenkint külön 
táblázatokban közöltéinek, a kettő közötti viszonyszám 
megállapíttatik, s a megjegyzések közt mindig felemlít- 
tetik, hogy az összehasonlítás miért vált szükségessé?

A csapadékészlelés adatainak grafikai feltüntetése 
épen úgy történik, mint másutt, azzal a különbséggel 
azonban, hogy a táblázatok szélei mindenféle tudnivalók 
feltüntetésére használtatnak fél és hogy minden összetar
tozó csapadékmérő állomáscsoport adatai alatt az ezek
nek megfelelő folyó vízmagasságok grafikonja is kö
zölve van.

A szegélymegjegyzések az egyik oldalon a főfolyam 
nevét mutatják, melyhez a csapadékmérő állomások tar
toznak, a csapadékmérő állomások számát, melynek kö
zépcsapadék magassága félrajzoltatott, az egyes állomások 
tengerfölötti magasságát, az évi összeget és az esős napok 
számát; a másik oldalon pedig táblázatosán ki van mu
tatva : az egyes állomásokon észlelt havi és évi csapadék
összeg, úgy a völgy felső, mint annak alsó szakaszán, 
valamint az esős napok száma minden állomásról lia- 
vonkint és az egész esztendőre, végül pedig a vízállási
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rajz mellé írva, az illető mércze 0 pont magassága, az 
ezen észlelt kis és nagy vízszín magassága, a rendkívüli 
vízállások napjai stb.

A grafikai ábrázoláson kívül a csapadékmérési adatok 
még ötíéle táblázatos kimutatásokban csoportosíttatnak:

1. A vízgyűjtő területek szerint összeállított táblázat 
tartalmazza: az egyes mellékfolyók csapadékterületén 
levő állomásokon észlelt évi csapadékmagasságot és az 
utolsó húsz évi átlagot.

2. A geológiai formácziók szerint rendezett táblázat 
mutatja: az egyes folyamszakaszok geológiailag elválasz
tott részeire esett évi középcsapadékot, ezeknek geo
metriai középértékét (vagyis a csapadék területrészek 
kiterjedéséhez viszonyított középértékét) mellékfolyón
ként és az egész folyamvölgyre összesen. Ugyanezen 
táblázatban fel lesz tüntetve a folyamvölgy évi csapadé
kának geometriai és aritmetikai (közönséges) középma
gassága az utolsó 30 évről évenkint, valamint a 30 évi 
átlagban; végül pedig ezen kétféle középmagasság értéke 
hideg és meleg évszakok szerint felosztva, s a legutolsó 
három évben egymáshoz viszonyítva.

3. Egy további táblázat a Szajnavölgynek különböző 
régióiban fekvő állomások havonkénti csapadékösszegét 
tartalmazza a 3 utolsó évről és a megelőző 25—30 
esztendőről középértékben és évi összegben; megjegyez
tetvén minden régiónál: mekkora ennek térbeli kiterje
dése és tenger fölötti magassága ?

4. Ugyancsak régiók szerint csoportosítva mutatja 
egy utolsó táblázat a 3 és 30 utolsó évben leesett közép 
évi csapadékmagasságot, ennek évnegyedenként és (hideg 
és meleg) évszakonként számított középmagasságát, vala
mint ezeknek a 30 évi átlaghoz viszonyított arányszámát.

A vízállásokat körülbelül ugyanolyan táblázatokba 
szedik, mint azt a vízrajzi osztály kiadványaiban teszi; 
t. i. felülről lefelé haladó sorrendben a mérczéken észlelt 
0 fölötti vízmagasságok számszerűit fel soroltatnak, a leg
magasabb vízállások vastagabb számokkal tüntettetnek 
fel, a rovatok alatt pedig az eddig észlelt legnagyobb és 
legkisebb vízmagasságok közöltéinek.

Végül pedig egy táblázat készül, mely az egyes hó
napokban észlelt legkisebb napi hőmérsékletet tartal
mazza a Szajnavölgynek legmagasabban és legalacso
nyabban fekvő két észlelő állomásáról, feltüntetve a rovat 
alatt még a havi minimumot is.

Ezen kimutatások folytatólagos összeállítása és az 
azokból rögtön vonható következtetések megbeszélése 
és megfogalmazása képezi a hidrometriai intézetnek hi
vatalos napi foglalkozását.

ad 2. — Ezen kérdés, a mennyiben — az élőbbé- 
niek szerint — a légcsapadékból egyáltalán nem kö
vetkeztetnek még a várható víz magasságára, tárgyta
lanná vált.

ad 3. — Az előrejelzéshez szolgáló képletek meg
állapításánál követett eljárás módozatait, mint azt már a 
bevezetésben felemlíteni bátor voltam, nem sikerült ki
puhatolnom.

Nem szenved azonban kétséget, hogy ezen képletek 
a rendelkezésre állott U/2 százados vízállási adatok szám
szerű összevetése által tisztán empirikus utón nyerettek, 
tekintetbe véve mindenesetre a Belgrand által kipuhatolt

geológiai formácziók befolyását; a mennyiben minden 
képletből kilátszik, hogy azokban csakis olyan tényezők 
szerepelnek, melyek a Belgrand-féle osztályozás szerinti 
át nem bocsátó talajú folyókra vonatkoznak. A vizet át
bocsátó talajú mellékfolyók, mint a melyek az árvíz elő
idézéséhez kevésbé járulnak hozzá, figyelmen kívül 
hagyattak.

A vízállási adatokon és geológiai viszonyokon kívül 
azonban, úgy látszik a klimatológiai viszonyok is igen 
fontos szerepet játszottak a képletek megállapításánál, 
mert nem egyszer fordul elő az az eset, hogy az előre
jelzési képletben szereplő tényezők olyan mellékfolyóra 
vonatkoznak, mely a kérdéses mérczeállomáson alul 
ömlik be a föfolyóba; a miből kétségtelenül következik, 
hogy az ilyen mellékfolyókról vett adatok csak azért 
vannak a képletben felhasználva, mert magukban foglal
ják a főfolyóra mérvadó vízgyűjtő vidéken uralkodó lég
köri viszonyok jellegét. így pl. a párisi vízállás kiszámí
tására szolgáló képletben szerepel a sainte-menehouldi 
és a vraincourti mérczeállás; pedig mind a kettő az Oise 
mellékfolyójában áll és az Oise — mint tudjuk — Páris 
alatt 70 km.-nyíre ömlik csak be a Szajnába; nemkülön
ben a Marne folyónak Dameryban várható magassága 
egy olyan képlethői számíttatok ki, melyben szintén az 
Oise egyik mellékfolyóján álló mércze-adat szerepel, 
pedig a Marne még Páris fölött ömlik be a Szajnába.

Ez a körülmény tehát arra enged következtetni, hogy 
Belgrand csak kellő számú pontos adatok hiányában nem 
alapíthatta képleteit közvetlenül a csajiadékmagasságokra, 
hanem kénytelen volt, indirekt utón, a szomszédos gyűjtő 
területen eredő mellékfolyókon észlelt vízmagasságokat 
vonni be a képletbe, hogy a csapadékviszonyok befolyá
sát érvényre juttassa.

ad 4. — Hogy az előrejelzési képletnek másik — 
igen fontos — faktorát: az árhullám leérkezésének idejét 
miként és mily pontossággal állapították meg, arról a 
fentebb mellékelt vázlatos hossz-szelvény adhat némi fel
világosítást.

Párisra nézve az árhullám lej ötté körülbelül 3 (pon
tosabban 3-4 napra van megállapítva; ez t. i. körülbelül 
a tekintetbe vett mérczeállomásoknál elhaladó hullámok 
leérkezési idejének középértéke. De ez a középérték meg
lehetős nagy határok között mozgó egyes levonulási idők
ből számíttatott ki és így nemcsak ezen oknál fogva van 
meglehetős nagy változásoknak alávetve, de az egyes 
árhullámok magassága szerint is nagyon ingadozik. 
Bizonytalan marad az árhullám leérkezési ideje, még 
azon okból is, mert a párisi árvíz, ha azt a Yonne, vagy 
a Grand-Morin folyók okozzák, mindig fél annyi idő 
alatt érkezik le, mint ha az a Marneból jön.

Ugv látszik éppen ezen két legfontosabb mellékfolyó
ból jövő vízleérkezési idők (2—3 nap és 6 nap) közepe 
van körülbelül elfogadva a várható vízszin előrejelzésére.

A leérkezési idők meghatározásánál követett ezen 
módozat természetesen meglehetős nagy és gyakori 
ellenmondásokat hozott létre az egyes állomásokra 
vonatkozó képletbeli leérkezési idők tekintetében :

így pl. a párisi vízmagasság előrejelzésére használt 
következő képletben:

Évkönyv. IV. 1889. 3
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azonnal feltűnik, hogy egy és ugyanazon folyón (aMarne-on) 
egymástól 90 km. távolságban fekvő chaumonti és st.- 
dizieri mérczeállomások adatai, miként szerepelhetnek 
egy közös (3‘4 napi) leérkezési idővel?

A damery-i Marne-magasság kiszámítására szolgáló 
képletben St.-Dizier és Damery között 200fm. viszony
lagos hosszra 2'7 nap van felvéve leérkezési időnek, 
tehát a párisi képletben szereplő 3'4 naphoz hiányzó 
07  nap alatt kellene a víznek Damerytől Párisba érkeznie, 
pedig ennek viszonylagos úthossza 5420 in.

A chaliferti Marne-magasság előrejelzésére használt 
képletben St.-Dizier és Chalifertközött 6000 m. viszony
lagos hossz mellett a leérkezési idő 5 napnak van felvéve 
és Chalifert még 50 km. távolságban fekszik Páris fölött.

években elkövetett előrejelzési hibák között kisebb- 
nagyobb eltérések, ezek inkább a légköri viszonyok és a 
földi nedvesség folytonos változásainak tulaj donítandók, 
semhogy azt lehetne mondani, hogy az általános lefolyási 
viszonyok változtak volna meg.

A viszonyok változásában gyökerező okokra lehet 
azonban visszavezetni azon sokféle korrektúrákat, melye
ken az eredeti képlet által nyert eredmények keresztül
mennek.

A Grand-Morin folyó befolyását a párisi vízállásra, 
már röviden érintettem. Ezen folyó inkább csak a közép 
magasságú árvizeket befolyásolja, a nagy árvizeken, arány
lag csekély víztömegével, nem sokat változtat; ezen oknál 
fogva kell a párisi képletet kis és középvízkor korrekczió-

hideg évszak 1889
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Ilyenféle ellenmondások következnek a képletek meg
vizsgálásából a leérkezési időkre vonatkozólag; és ez 
képezi okát annak, hogy az egyes előrejelzett magassá
gok, ha el is vannak találva, miért következnek be 
sokszor más időben, mint a melyre előrejelezve lettek.

Ezt a körülményt azonban már a képletek szerzői is 
észrevették és innen van, hogy az előrejelzési képletek
ben előforduló különböző koefficziensek használata épen 
ezen ellenmondások és káros következmények ellensúlyo
zása végett vált szükségessé.

ad 5. — A vízfolyási viszonyok a (fejlődésében 
mondhatni végleg megállapodott) Szajnánál meglehető
sen állandók lévén, a vízmagasságok között megállapított 
összefüggés is alig van valami változásnak kitéve. Ezt 
mutatják az intézetben nyilvántartott vízállási táblázatok, 
melyekre a tényleg bekövetkezett magasságok mellett a 
jelzett vízállások is fel vannak rajzolva; ezekből nem 
lehet ez időszerint még semmiféle határozott irányú 
változást felfedezni; mert ha észrevehetők is az egyes

val ellátni, mely a Grand-Morin vízállását is tartalmazza. 
— Egy másik korrekczió szüksége beáll azonnal, midőn 
a víz a medréből kilép, a mennyiben a képletek mind 
mederben mozgó vízmagasságokra vannak csak megálla
pítva.

Épen úgy kell a képletekből nyert eredményeket 
korrekcziónak alávetni, midőn többszörös árhullámokkal 
van dolgunk; azaz midőn az első árhullám a csekélyebb 
esésű szakaszon még végig sem ment és egy második 
hullám már reá jön.

Hogy milyen korrekcziókat kell egyik-másik esetben 
alkalmazni, azt mindig a körülmények határozzák meg; 
ezen körülmények folytonos figyelemmel kisérése, a 
régiekkel való összehasonlítása s az előidézett hatások 
mérlegelése képezi az intézet egyik tudományosabb fog
lalkozási ágát.

ad 6. — Azon 7 állomásra, melyeknek várható víz
magasságát a központi árvízjelző hivatal jelzi, a kiszámí
tások Párisban végeztetnek a hidrometriai és árvízjelző
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hivatal személyzete által, mely áll: egy középítészeti 
felügyelő vezetése alatt, egy I-ső oszt. mérnökből, egy 
segédmérnökből és egy műszaki tisztviselőből. A felsőbb 
szakaszok egyes állomásain várható vízmagasságokat 
jelzik — 1875 óta — az ottani folyammérnökök, illetve 
kerületi mérnökök, kik ebbeli működésűkben szigorúan 
a közmunka ministerium által kiadott részletes utasítások 
szerint járnak el.

ad 7. — Rendes viszonyok között az előrejelzett és 
a tényleg bekövetkezett vízállások közötti különbség alig 
nagyobb 10 cm.-nél. Sokszor azonban eléri a 30 cmt is, 
sőt vannak esetek, midőn ezen hiba — kivált ha szigorúan 
a képletben előforduló időt is tekintetbe veszszük, mely
ben az előrejelzett vízállásnak bekövetkeznie kellene — 
még ennél is sokkal nagyobb eltéréseket találunk.

Az ide vázolt vízállási rajzból, melyben a pontozva 
bevont vízállások az előrejelzettet, a sraffirozott, illetőleg 
egész feketére befestettek pedig a tényleg bekövetkezett 
vízmagasságokat ábrázolják, példaképen látható, hogy az 
1888/9-ik hideg évszakra előrejelzett vízmagasságok, 
miként valósultak meg Párisban ?

A párisi központi intézet által előrejelzett kis és 
középvízállásokat, valamint a többi állomásokra vonat
kozó előrejelzéseket helyszűke miatt itt nem közölhetem. 
De a mennyiben az előrejelzés pontosságának megitélé- 
sére elkerüllietlennek látszik, hogy a többi állomásokban 
elért pontosságról is ne hány szót szóljak, azért leg- 
czélszerűbb lesz az 1888-iki összes előrejelzéseket leg
alább olyan módon érinteni, hogy abból, a mennyire 
lehet, a Szajnavölgy árvízjelzésénél elért eredmények az 
egyes szakaszok szerint összehasonlíthatók legyenek:

Az 1888/9-ik évi előrejelzések a következők voltak:

Az előrejelzés helye Az előrejelzés 
történt

jelzett
be

követ
kezett

A
bekövetkezés

nr.pjavízmagasság

Szajna, Monfceraunál 1889 febr. 2 2-10 2-15 febr. 4
(partmagasság 2'40) « (1 4 2-30 1-99 « 6

« « 9 2-90 2-86 « 11
« « 18 3-90 3-85 « 18
« (( 22 4'30 4-00 « 24

Szajna, Mantesnál 1889 jan. 31 3-50 3-57 « 2 este
(partmagasság 5'26) « febr. 2 3-80 3-76 « 6

« « 9 4-80 4-54 « 12

\ « (( 24 7-10 6-84 « 26

Marne, Damerynél 1888 júl. 30 P85 1-71 júl. 31
(partmagasság 3-00) « okt. 13 1-40 1-38 okt. 15

« decz. 4 2-10 1-87 decz. 5
1889 febr. 4 2-25 2-20 febr. 8

« « 8 2-60 2-32 « 11
« « 18 4-00 4-07 « 19

Marne, Chalifertnél 1888 júl. 30 1-35 1-30 aug. 1
(partmagasság 3-70) (i decz. 4 1-40 1-25 decz. 6

1889 febr. 15 2-70 3'00 febr. 16
« (( 22 3-60 3-78 « 28

Az előrejelzés helye Az előrejelzés 
történt

jelzett
be

követ
kezett

A
bekövetkezés

napjavízmagasság

Aisne, Pontavertnél 1888 júl. 19 2-70 2-37 júi. 22
(partmagasság 2'50) « aug. 24 P65 1-70 aug. 25

« decz. 26 1-90 1-71 decz. 29
1889 febr. 3 2-25 2-30 febr. 5

« « 5 2-45 2-22 (( 8
« « 10 2-20 2-09 « 11
« « 18 2-90 3-06 (( 20

Oise, Venettenél 1888 júl. 8 2'60 2-44 júl. 10
(partmagasság 4'45) « « 19 3'30 3-02 « 24

« decz. 1 2-80 2-76 decz. 2
« « 26 3-00 2-90 « 28

1889 febr. 4 3-30 3-17 febr. 6
« « 9 3-50 3-18 « 13
« « 22 4'45 4-38 <( 22 (dél)

Ezen kimutatásból látható, hogy (absolut értelemben 
véve) a felső szakaszokon az előrejelzési pontosság álta
lában nagyobb, mint az alsókon. Ott ugyanis sohasem 
fordult elő az az eset, mint Párisban, hol péld. február 
17-én előrejeleztek 5*30 m. magasságot — de a víz 
egész 22-ikéig mindig csak 4‘90 m.-nél állott; ekkor 
jeleztek 5‘80 m. magasságot és ez 24-ikén tényleg be is 
következett. Ugyancsak Párisban február 10-én íPSO m. 
tényleges vízállás mellett előrejeleztek 3'30 m. magas
ságot; erre a víz apadásnak indult s csak 15-ikén kezdett 
ismét áradni.

Legjobban sikerült az 1888/9-ik évben a 2—3 m. 
magasság körüli előrejelzés, mely 10 cm. pontossággal 
mindig beütött. Az ennél alacsonyabb vízállásokat rende
sen nem jelzik; mert a mellett, hogy nem is bír valami 

í  nagy fontossággal, a fenékgátakra való tekintettel jó 
i eredményt nem lehetne várni; innen van az, hogy július 

20-án U80 m. vízállás mellett 2'45 mt jeleztek, való
sággal pedig nem is emelkedett a vízszín.

A felsőbb szakaszokon az előrejelzési hiba ritkán éri 
el a 30 cmt; de nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy itt 30 cm. sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint 
Párisban 50—60 cm., mert míg Párisban a legnagyobb 
víz 7 méteren felül van, Pontavertnél pl. csak 4‘58 m. 
és 3-60 m.-nél itt már súlyos az árvíz.

Az Oise és Marne folyólmál az előrejelzés hibája alig 
haladja meg a 10 cmt s csak kivételes esetekben éri el a 

■ 20 cmt.
ad 8. — A meteorológiai észleléseket és a vízállások 

leolvasását az illető állomásokon lakó folyamfelvigyázók, 
útfelvigyázók, zsilipőrök, erdészeti alkalmazottak stb. 

i hivatalból végzik; ilyenek hiányában pedig külön e 
czélra felfogadott intelligensebb egyének végzik az észle
léseket — a körülményekhez képest változó — 20 egész 
100 frank évi fizetésért.

ad 9. — Az egész árvízjelzési szolgálat kizárólag az 
állam költségén működik s a közmunkaministerium 
egyik alosztályát képezi. Évi költség adománya, miből a 
mérő eszközöket fentartani, a folyó kiadásokat fedezni s 
az évi jelentéseket és egyéb nyomtatványokat elkészít
tetni tartozik, 20,000 frank.
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II. A llard  E m il n yu ga lm azott k ö zép ítésze ti fe l
ügyelő  árv ízje lzési m ódszere.

Párisban való tartózkodásom alatt, mint fentebb már 
említeni szerencsém volt, figyelmem egy az «Annales 
des Ponts et Chaussées» 1889. május havi füzetében 
megjelent árvízjelzési módszerre lett fordítva, mely a 
Belgrand és munkatársai által követett eljárástól lénye
gesen eltér és számos jó és uj eszmét tartalmaz.

Lényegében ezen uj módszer eszmemenete a követ
kező alapelvekből indul ki:

1. Az elörejelzendő magasságra nézve két fogalmat 
kell megkülönböztetni; és pedig: absolutvizmagassdgot, 
azaz a vízszín és a 0 víz közötti magasságkülönbséget és 
árhullám-magasságot, azaz a tekintetbe vett vízszín 
magassága az áradás kezdete óta.

2. Nagy fontossággal bír a leérkezési idő lehető leg
pontosabb ismerete. Eltérve ugyanis a Francziaországban 
szokásos módszertől, mely szerint pl. a párisi vízállás 
előrejelzése czéljából egy képletbe foglaltatnak össze 
olyan vízállások, melyek 2 és 7 nap között váltakozó 
időszakban érkeznek Párisba, azt mondván, hogy mind
ezeknek leérkezési ideje középértékben 3'4 nap, Allard 
minden egyes mérczeállomásnak saját leérkezési idejét 
veszi számításba, még pedig olyanformán, hogy a lasab- 
ban leérkező víznek azt a magasságát veszi, mely pl. 
egy nappal előbb észleltetett, mint a gyorsabb folyású, 
vagy a közelebb eső mérczeállomáson észlelt vízállás. 
A mennyiben pedig a leérkezési idő még az árhullám 
magassága szerint egy és ugyanazon mérczére nézve is 
változó szokott lenni, ezen változó idők középértéke 
vétetik az egyes mérczékre mérvadó végleges leérkezési 
idő gyanánt.

3. Egy további körülmény, mely az árvízjelzésnél 
figyelembe veendő, az, hogy a különféle mérczéken 
észlelt egyenlő vízmagasságok is különféle hatást idéznek 
elő a folyam alsó szakaszának valamelyik pontjánál; 
mert igen természetes, hogy a folyamvölgy alsó szakaszán 
előállandó vízszín annál magasabb és tartósabb lesz, 
minél nagyobb, lejtősebb és vízhatlanabb annak gyűjtő
területe. Ezen elmélkedés arra a következtetésre vezet, 
hogy az egyes mellékfolyók vízállásai, mielőtt az előre
jelzési képletbe bevétetnének, még valami együtthatóval 
látandók el, mely együttható a gyűjtő terület nagyságá
tól, lejtviszonyaitól és geológiai alkotásától függ.

Ilyen szempontokból megállapítván az egyes mellék
folyók vízállásainak hatását az előrejelzésre kiszemelt alsó 
vízmércze-állomásra, szerző szerint igen egyszerű volna 
egy első- vagy másodfokú egyenletet felállítani, melynek 
különféle együtthatóit a tápláló mellékfolyókon észlelt 
vízállási adatokból a legkisebb négyzetek elmélete alapján 
meg lehetne határozni; de mivel a legtöbb esetben mégis 
elkerülhetlen volna az eredményeket még külön korrek- 
czionális művelet által helyesbíteni, sokkal czélszerübb- 
nek és egyszerűbbnek tartja a vízjelzést az általa ajánlott 
grafikai módon keresztülvinni.

Ezen grafikai vízjelzés eszmemenete a következő :
Mindenekelőtt megállapítandók az egyes mércze- 

adatok együtthatói, vagyis meghatározandó, hogy a 
gyűjtő terület felsőbb mérczéin leolvasott vízmagasságok

egyszerű összegük alakjában jussanak-e be a számításba, 
vagy pedig változó együtthatókkal ellátva? Mind a két 
esetben csak két változó mennyiséggel lesz dolgunk: az 
egyik a főfolyó keresett magassága, a másik pedig a 
mellékfolyók vízmagasságainak egyszerű, vagy tényezőkkel 
ellátott összege.

Ezen két változót mindig egy-egy pont összrendezői- 
nek lehet tekinteni és ennélfogva a különböző vízállások
nak megfelelő pontokat egy derékszögű összrendezö- 
rendszerbe felrakva, egy pontsorozatot nyerünk, mely a 
felsőbb és alsó vízmérczék magasságai között létező ösz- 
szefüggést magában foglalja.

Elméletileg ezen pontok •— ha minden természeti 
körülmény tekintetbe vehető lett volna — egy folytonos 
görbe vonalba tartoznának sorakozni; de minthogy ez 
nem áll, nem is várhatunk rendes pontcsoportozatot, 
hanem előre láthatjuk már, hogy a pontok többé-kevésbé 
szétszórtan fognak elhelyezkedni. Lehetséges lesz azon
ban mindazonáltal ezen szétszórtan fekvő pontok közé 
is egy összefüggő folytonos vonalat húzni, mely hozzá
vetőlegesen ezeknek középértékét képviseli.

Ez lesz az a vonal, mely az előrejelzés alapját képezi, 
a mennyiben pedig egy ilyen vonal a szétszórtan fekvő 
pontokban rejlő törvényt pontosan ki nem fejezheti, 
szükséges lesz ezen «előrejelzési» vonalat még egy 
másik vonallal kiegészíteni, mely az előrejelzett és tény
leg bekövetkezett vízmagasságok közötti eltérések alap
ján szerkesztve, az előrejelzett vízmagasságok helyesbí
tésére szolgáló korrekcziókat tartalmazza, melyeket az 
egyes évszakok, vagy a talaj nedvességi fokozata szerint 
keilend alkalmazni. Ez képezi az ú. n. «korrekczió- 
vonalat».

Az előrebocsátott elvekre alapított előrejelzés a 
tanulmányban négy példával van bemutatva, alapul 
véve mindenütt 8— 12 évig terjedő észlelési adatokat. 
Az előrejelzés csak az árhullámok legmagasabb pontjára 
szorítkozik és csak a tanulmány végén tétetik egy kisér- 
let arra nézve, hogy ezen alapelvek szerint, miként 
lehetne az árvízjelzést annak ideális határáig — a 
naponkinti jelzésre — is kiterjeszteni?

A példaképen felvett esetek mind a Szajna völgyéből 
vétettek; és pedig:

A Yonne folyón a Sens melletti mérczeállás jeleztetik,
a Szajna « « brayi « «
« « « « párisi « «
a Marne « pedig a dameryi « «

mindezeken a helyeken előrejelezve és összehasonlítva 
egymással mind az abszolút vízmagasságot, mind pedig 
a hullámmagasságot.

Hogy ezen jelentésem terjedelmét túlságosan ki ne 
nyújtsam, szorítkozni fogok tisztán csak a Yonne folyó- 
nál követett eljárás bemutatására, a többi helyekre nézve 
pedig csak az elért pontosságot fogom felsorolni.

A Y o n n e  folyó m agasságának  e lő re je lzése  
Sens-nál.

1. S zá m ítá s i mód.
A Sens melletti mérczén várható vízmagasság előre

jelzésére felhasználtatik a Yonne magassága Clamecy-nál,
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a Cousin-é Avallon-nál és az Armangon-é Aisy-iiél. 
Mindezen helyekről az árhullám leérkezési ideje körül
belül l '/j nap, minélfogva azok a vízállások vétetnek 
számításba, melyek az említett mérczéken az előző két 
napi észlelés középértékéből erednek. A felhasznált ada
tok 1872 október havától 1881 ápril haváig terjedő idő
szakból vétettek és számszerűit 52-t tesznek.

Ezen 52 adat táblázatba foglaltatott, ugyanott képez-

Az ezen táblákban foglalt yx =  0'54 ж és yx =  116 —|- 
-j- 0'56 x  előrejelzési képletek tényezői (x) a három 
felső vízmórczéről az előrejelzést megelőző két napon 
leolvasott magasságok összegét képezi, //, a Sens-ra 
előrejelzett vízmagasság, illetőleg árhullámmagasság, 
у pedig az ott tényleg bekövetkezett magasságokat 
jelenti. A képletben előforduló számbeli együtthatók és 
állandó tényezők a következő módon számíttatnak ki:

1. Egyenlő nyomatékkai.
Ha a három felső vízmérczén észlelt magasságok az 

alsó mérczére egyforma hatást gyakorolnak, akkor ezek
nek vízmagasságai x  x" x'" a képletben egyszerű össze
gükkel (ж-el) szerepelnek és a Sens mellett várható 
hullámmagasság ezen egyenlet által fejezhető ki, y {= ax, 
mert tényleg ha a mellékfolyók vízmagasságainak összege 
X  — 0, akkor ih  is =  0.

Ha az a együttható ismeretes, akkor a táblázatbeli 
Ж-ек különböző értékeinek megfelelő //,-ek meghatároz
hatók. Ezek azonban a valósággal bekövetkezett ?/-októl 
különbözni fognak. A különbözet pedig lesz az előrejelzés
nél elkövetett hiba, mely kifejezést talál у -— аж-ben. Az 
együtthatók legvalószínűbb értéke ennélfogva akkor áll 
elő, ha ezen hibák négyzeteinek összege legkisebb; 
2 (?/ — аж)2 pedig akkor legkisebb, ha az a szerint vett 
első kiilönbözéki hányados =  0.

Mind az 52 eset számbavételével végrehajtva e mű
veletet, lesz a — 054, tehát yx =  0’54 ж.

így állott elő azon képlet, mely a baloldali táblázat 
utolsó előtti rovatában álló előre jelzett árhullámmagas
ságok kiszámítására használtatott. Az eredmény a követ
kező :

A tekintetbe vett 52 eset közül 3 egyezik a tényleg 
bekövetkezett magasságokkal, 27 hullám túlhaladta az 
előrejelzett magasságot, 20 pedig azon alul maradt (2 eset

tetett mindjárt a vízmagasságok összege, a következő 
rovatban be van írva az adatok alapján készült előrejel
zési képletből nyert előrejelzett magasság és végül az 
utolsó rovatban áll az előrejelzett és tényleg bekövetke
zett vízmagasságok közötti különbözet.

A számítás külön az árhullámmagasságra és külön 
az abszolút vízmagasságra van keresztülvíve. A táblázat 
alakja a következő:

N apok

S
or

sz
ám

vizszín magasság 8
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1872 október 21. ... i 317 84 81 212 377 327 -10 0
« november 14. ... 2 208 88 81 123 292 280 — 12 - 9
« « 23. 3 347 152 94 145 391 335 +  12 +  18
« deezember 3. 4 340 155 98 101 354 314 +  2 0 +  7 

* j •

18-4 14-1

béna számítás nincsen végrehajtva). A hibák középértéke 
— eltekintve az előjeltől — 0-16 ni.

A 0‘25 m.-t túlhaladó hibák a következők:

a hullám-
‘CÖÍSJCQ K e l t magasság hiba у —i/,
ОGO V

14 1875 november 9. 115 +  О'ЗО
17 1876 február 22. _ ... . . . 0§34 +  0-30
21 « márczius 15. _ ... . . . 2-45 +  0-56
29 1878 január 1.._ ... 1-05 +  0-28
44 1880 október 5. . 1-05 +  0-26
47 1881 január 30. 1-75 +  0-32

0 1873 január 22. . . . 1-59 — 0-28
9 1874 november 22. .. ... ... 0-76 -  0-32

13 1875 augusztus 9. . . .  . 1-15 — 0-36
22 1876 június 13. 0-95 -  0-41
45 1880 október 3 0 . . . .  ... 0-96 — 0-29

Az abszolút vízszínmagasságok kiszámítására szol
gáló képlet уy =  a y X  -f- hy.

a, és by állandók meghatározása végett 
2 (у  — dy X  — ó,)2-nek minimumnak kell lenni; evégböl

а,2ж2 -j- by^iX — 2x y  —  0
és

ах2ж -j- byít — 2у  =  0,

melyben n az esetek számát jelenti.
Ezen két egyenletből meghatározva az együttható

kat, lesz
dy =  0\56 és b y  — 1 • 16,

eszerint
у у — 1*16 -J- 0-56 x.
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Az ezen képlet alapján előrejelzett abszolút vízszín - 
magasságok a jobboldali táblázatban vannak feltüntetve. 
Az előrejelzésben ejtett hibák össze vannak hasonlítva 
azon hibákkal, melyek az árhullámmagasság előrejelzé
sénél előállottak és ez által látható lett, hogy a legbiz
tosabb jelzés úgy áll elő, ha mind az abszolút vízszín- 
magasság, mind pedig a hullámmagasság kiszámíttatik 
és a kettőnek középértéke vétetik.

Az abszolút magasság előrejelzésénél elkövetett 
hibák középértéke O’l 84 m. és pedig 28 esetben a tény
leges vízmagasság túlhaladta az előrejelzettet, 22 eset
ben pedig alatta maradt.

A 25 cm.-nél nagyobb hibák a következők:

So
rs

zá
m

K e l t vízszín
magasság hiba

4 1872 deczembér 3. ... . . .  . . .  . . . 340 +  26
17 1876 február 22. 332 +  37
IS « márczius 1 ... 390 4- 28
19 « « 15. . . . 372 +  30
20 « « 8 . .  ... _ _ 385 -f- 3/
33 1879 január 5 ... 384 +  39
35 « február 5. . . . .  . . .  ... 280 +  41
36 « « 23. 382 +  29
12 1875 január 20. . . ... . . .  ... ... 347 — 36
22 1876 június 13. _. 255 -  42
39 1879 november 26. ... _ _ ... 316 -  34
42 1880 június 13. 241 — 42
43 « november 10. 232 - 42

Ezen két hibatáblázatból látszik, hogy a 25 cm.-nél 
nagyobb hibák a kétféle számításnál (két eset kivételé
vel) nem lépnek fel egyidejűleg, miért is legjobb lesz 
mindkét előrejelzést megejteni és a talált két magasság 
középértékét fogadni el véglegesnek, a minek helyessége 
már abból is kilátszik, hogy a táblázat utolsó rovatában 
álló középhiba csak (M41 m., holott a hullámmagasság 
jelzésénél 0'160 m., az abszolút vízmagasságnál pedig 
0' 180 m. volt a hiba középértéke; továbbá abból, hogy 
így eljárva csak 5 eset áll elő, melyben a hiba 0-25 m.-nél 
nagyobb.

2. Különböző nyomatékkal.
Az előbbeniekben feltételeztetett, hogy a három 

mellékfolyó által nyújtott magassági tényezők a képlet
ben egyenlő nyomatókkal bírnak, azaz koefficziensök 
egyforma. Amennyiben pedig ezt feltételezni nem lehet, 
kisérlet tétetett minden vízmagasságot külön együtt
hatóval ellátni, más szóval az egyes mérczeleolvasásokat 
nem egyszerűen összegezni, hanem mindegyiket előbb 
valami együtthatóval megszorozni.

Eképen a Sens melletti magasság lesz
//, —ax +  bx" +  ex"

hol x' x" x'" a clamecy-i, avallon-i és aisy-i hullám- 
magasságokat jelentik.

A legkisebb négyzetek elmélete segélyével számítva, 
abc ismeretleneket tartalmazó 3 elsőfokú egyenletet 
nyerünk, melyeknek megoldására a táblázatban foglalt 
50 adat használtatott.

A várható hullámmagasság:

y t= 0-60.é' + 0-1 4ж" +  0-70.X'".

Az abszolút vízszínmagasság kiszámítására még egy 
állandó tagot hozván be a képletbe és az előállott négy 
elsőfokú egyenletet megoldva, nyeretett, várható vízszín- 
magasságnak:

y t =  1 -16+ 1  -07ж' +  0-45" +  0 -Í9+ ".

Már most ezen két képlettel számítva ki a várható 
hullám- és vízszínmagasságokat és összehasonlítva eze
ket a tényleg bekövetkezettekkel, kitűnt, hogy az 
előrejelzés hibáinak középértéke a hullámmagassá
gokra 0-140 m., az abszolút vízszínmagasságokra pedig 
0*141 m.

Ha pedig mind a két előrejelzés megejtetik és ennek 
középértéke fogadtatik el legvalószínűbbnek, akkor a 
hiba középértéke 0*109 m. lesz.

Látjuk tehát, hogy az egyenlő nyomatékkal számí
tott előrejelzésnek

0160, 0-180 és (hl41 m. hibáival szemben
0'140, 0*141 és 0*109 m. hibát nyertünk.
Végül ezen módszer szerint számítva, a hiba a 

hullámmagasságoknál 8 helyett 5, a vízszínmagasságok- 
nál pedig 13 helyett csak 8 esetben haladja meg a 
25 cm.-t.

2. G rafikai mód.

Az árhullám magasságának, valamint az abszolút 
vízszínmagasságnak előrejelzéséhez használandó kulcs 
grafikailag a fentebb már érintett alapelvek szerint van 
megállapítva.

Ugyanis a clamecy-i, avallon-i és aisy-i magasságok 
összegére, mint metszékekre, fel lettek rakva rendezők
ként a Sens-nál tényleg bekövetkezett magasságok, úgy 
a hullám-, valamint az abszolút vízszínmagasságokra 
nézve.

Az így nyert pontcsoportozatokba berajzoltattak az 
előbbeniekben kiszámított egyenletek vonalai, vagyis más 
szóval görbe vonalak által fel lett tüntetve a pontcsopor- 
tozatok közepe.

Ezen görbe vonalak azonban minden előzetes számí
tás nélkül is meg lettek volna szerkeszthetők, anélkül, 
hogy ez által nagyobb hiba származott volna az előre
jelzésnél.

A grafikonban látható pontok egyenlő nyomaték fel
tételezése mellett lettek felrakva, és nem több nehézség
gel jár a metszékek felrakásánál az egyes vízállásokat 
előbb a fentebb meghatározott koefficziensekkel meg
szorozni.

Ebben rejlik az Allard-féle grafikai módszer alapelve.

A S zajna  á rv ízm agasságának  e lő re je lzése  
B ray -né l.

A Szajnának Bray mellett várható magassága kiszá
míttatott a felső Szajnának gomméville-i, az Ource
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folyónak autricourt-i és az Aube folyónak bar—sur— 
aube-i vízmagasságából. Amennyiben az Aube folyó 
gyűjtő területe kétszer akkora, mint az Ource-é, annak 
mércze-állása kétszer vétetett, a másik kettőé pedig csak 
egyszer. Leérkezési időül négy nap vétetett fel.

Az előrejelzési képlet ugyanazon elvek szerint lett 
kiszámítva, mint a Yonne folyónál, az eredmények is 
hasonló táblázatban vannak kimutatva.

A grafikai módszer alkalmazásánál csak azt kell meg
jegyezni, hogy az előrejelzési vonal szemmórték szerint 
van a pontok közé helyezve, és a mennyiben a tekintetbe 
vett 126 eset között a kis vizekre vonatkozó 51 pont 
szemmel láthatólag alacsonyabb fekvésű, mint a nagy
vizekre vonatkozó pontcsoportozat, azért indokolva volt 
ezen kétféle vizeknek megfelelőleg két előrejelzési vona
lat húzni.

Az ezen vonalak szerint előrejelzett és a tényleg bekö
vetkezett vízmagasságok között a következő eltérések 
mutatkoznak:

0 m-töl O'IO m.-ig .... ... 36 eset,
0*11 « O'25 « ... _ 15 «
0'26 « 0‘50 « _ 16 «
0‘50 méteren felül ... .... 8 «

A ()• 25 ш.-t túlhaladó hibák az összesnek körülbelül 
egy harmadát teszik.

A közölt hibatáblázatból kitűnik, hogy a magasabb 
jelzések hibái -f- 26 és -f- 60 cm. között váltakoznak, az 
alacsonyabbak pedig — 27 és — 102 cm. közt ingadoz
nak; vagyis 10 eset van, melyben a hiba -|- 25 mm.-nól 
nagyobb; ezeknek középértéke 38 cm., 14 esetben pedig 
a hiba nagyobb mint — 25 cm.; ezeknek középértéke 
54 centiméter.

A értelmű hibák keletkezésének okát Allard olyan 
körülményekben keresi, melyeket számításba venni nem 
lehetett, vagy legalább nem vétettek. Azt mondja ugyanis,

hogy két jelentékeny mellékfolyó befolyása figyelmen 
kívül maradt; t. i. a Barse és Yoire folyóké. — Ha ezek 
közül az elsőnek guillotiere-i vízmagasságát is beveszszük 
a számításba (a Yoire folyónak mérczéjénél ítosnay- 
ban nem lévén távirda), akkor az előrejelzés Bray-ban 
tényleg jobb sikerrel történhetik meg. 

íme a két eset közötti különbség:

Sorszám vízmagasság
Braynél

Különbség (hiba) 
az első grafikon 

szerint

Különbség (hiba) 
j a második grafikon 

szerint

6 i 202 +  34 +  23
64 277 +  36 +  30
66 256 +  60 +  31
68 271 +  27 +  20
85 161 +  26 __ 2
94 226 +  46 ' +  22
96 199 +  33 +  5

109 209 +  40 +  3
111 187 +  31 - 7
113 154 +  48 — 10

közép 38 15

A hiba középértéke tehát (az előjeltől eltekintve) 
38 cm.-ről 15 cm.-re szállt le.

A 27 és 102 cm. közt ingadozó nemleges hibákra 
nézve szerző azt mondja, hogy a 14 eset közül csak kettő 
van, mely nyári árvízre vonatkozik, a többi mind az 
október és deczember közti időszakra vonatkozik, minek 
oka — nézete szerint — abban rejlik, hogy az árvíz, 
midőn a nyáron által kiszáradt talajon végig mozog, 
beszivárgás által sokat veszít tömegéből; miből az kö
vetkezik, hogy az őszi és téli időszakra jelzendő magas
sághoz még egy állandó magasságot keilend hozzáadni,
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hogy a valószínűleg bekövetkezendő magasságot meg- j 
kapjuk. Ezen állandó magasság pedig nem egyéb, mint a 
fentebb talált 0\54 m.

Ezt végrehajtva, a tekintetbe vett 12 évi adatokra 
nézve, a hiba azonnal 19 cm.-re száll alá. Mindössze 
csak két kivétel van; t. i. az 1878. évi őszi első árhul
lám- és az 1873-ik évi árhullámnál, melyek közül az 
elsőnél a korrekczió előtti -j- 1 cm. hibáról -f- 53 
cm.-re, a másodiknál pedig — 10 cm.-ről -\~ 43 cm.-re 
jutunk.

Ennek oka ismét abban rejlik, hogy az 1878-iki óv 
általában igen nedves volt— tehát itt a korrekcziót mel
lőzni kellett volna; — de a második eset mindig meg- 
magyarázhatlan marad, mert ez az év nem volt valami 
nagyon nedves.

Mindezekből azt következteti a szerző, hogy e tárgy
ban nem lehet általános szabályt felállítani, hanem a 
korrekcziók alkalmazását, vagy mellőzését mindig az 
előrejelzéssel foglalkozó mérnök gyakorlati tapintatára és 
belátására kell bízni.

Hogy a talaj telítési foka mily nagy befolyással van 
a vízmagasság előrejelzésére, az szintén láthatóvá van | 
téve egy táblázatos kimutatásban, melyet Allard tisztán 
csak az őszi második árhullámokra szerkesztett. (Meg
jegyzendő, hogy az előbbeniekben tárgyalt eset csupán 
az őszi első árhullámokra vonatkozott.) Ez azt mutatja, 
hogy a második árhullám mindig magasabb az elsőnél; 
az előrejelzés hibája az elsőnél— mint láttuk— 54 cm., 
a másodiknál pedig csak 18. — Ezt tehát már nem 
érdemes korrigálni.

Ami itt számítás utján nyeretett, ugyanaz meg van 
téve grafikai szerkesztés által is. Fel vannak ugyanis 
rakva a gommévillei, autricourti és kétszeres bar—sur—• 
aubei hullámmagasságok összegei a megfelelő bray-i ma
gasságokkal és az így támadt pontsorozatba egy közép
vonal lmzatott, mely vonal a tényleg észlelt bray-i magas
ságokat épen olyan pontosan megadja, mint a számítás 
által nyert magasságok. Itt is — különösen 3 pontnál — 
észrevehető a figyelmen kívül hagyott Barse folyónak 
hatása, valamint az, hogy az őszi áradásoknak előrejel- 
zett magassága a tényleg bekövetkezetteken alul marad. — 
Ezen eltérésekből azonban grafikai utón még egysze
rűbben lehet a szükséges korrekcziókat megállapítani, 
mint a számítási módszerrel.

A M arn e  v ízm agasságának  e lő re je lzése  
D am ery-nál.

A damery-i magasságok előrejelzéséhez felhasznál
tattak a saint-dizieri Marne és a vitry-le-brúléi Saulx 
folyók vízmagasságai; beérkezési időnek vévén Saint- 
Dizierről 2 V2, Vitry-ből pedig két napot. — Az ezen két 
állomás fölötti folyamszakaszok viszonyai körülbelül azo
nosak lévén, nem volt érdemes különböző koefficziense- 
ket venni, ennélfogva a két mércze adatai a műveletben 
mindig csak egyszerű összegükkel szerepelnek.

Az előrejelzés kulcsának megállapítása ezúttal csak 
grafikai utón történt. A számítási módszer azért niellőz- 
tetett, mert a 188 adatból előállított pontcsoportozat azt 
mutatta, hogy nemcsak hogy egyenes vonal nem húz

ható közéjük, de még olyan görbe vonal sem, mely elég 
egyszerű egyenletbe foglalható lett volna.

Az előrejelzési vonal tehát szabad szemmel rajzol
tatott a pontcsoportozat közé; még pedig — tekintettel 
arra, hogy az előbbeni esetekben, az ismeretlen körül
mények figyelmen kívül maradása következtében, a vonal 
a kelleténél mindig alul maradt, ezúttal ez a vonal már 
előre is valamivel magasabbra huzatott, mint ahogy azt 
a pontcsoportozat megkívánta volna.

Elemezve már most a grafikai vonalnak az árvizekre 
vonatkozó részét, látjuk, hogy a vonalat 0-25 m.-rel túl
haladó pontok száma csak3; és pedig az 1878 május 7-iki 
árvíz 0-45 m. túllépéssel és az 1883 február 3-iki és 
19-iki nagyvizek 026, illetve 028 m. túllépéssel.

Az utolsó két esetben a túllépés sokkal csekélyebb, 
semhogy ennek okát kipuhatolni érdemes lenne, az első
nek 45 cm.-nyi hibáját pedig az 1878-iki esztendő túl
ságos sok nedvessége okozhatta.

Sokkal nagyobb azonban az előrejelzési vonalon alul 
maradt pontok száma; mi valószínűleg onnan eredt, 
hogy a vonal szándékosan valamivel magasabbra hú- 
zatott.

Ezeknek megvizsgálása czéljából Allard 3 kategóriába 
sorozza őket: nyári árvízre, őszi első és őszi második árhul
lámra és az egyes kategóriához tartozó pontokba egy- 
egy újabb előrejelzési vonalat húz, mely vonalak, bál
éi ég szabálytalan alaknak, mégis nagyjából, jól követik 
a fővonal irányát.

Most már ezen három újabb vonalhoz viszonyítva az 
egyes pontokat, látjuk, hogy a 16 nyári áradás átlag 0‘2Ö 
m.-rel haladja túl a vonalat (-(- 7 és — 42 cm. között mo
zogván) a 14 őszi első árhullám átlag 056 m.-rel ma
rad a vonalon alul (szélsőségek —j— 9 és -— 105 cm.), 
végül a 16 őszi második árhullám középszámban 0‘46 
m.-rel marad a vonalon alul, lévén itt a két szélső
ség -+- 5 cm. és — 147 cm.

Ha most a három csoportbeli vízjelzések 20, 56, illetve 
46 cm.-rel korrigáltatnak, akkor a hiba már sokkal kisebb 
lesz; ugyanis:

a nyári árvizeknél a hiba ... 20 cm.-ről 13 cm.-re
az őszi elsőnél 56 <« 28 «
az őszi másodiknál pedig 46 « 25 cm.-re

száll le középértékben ; de azért a hibák szélsőségei még 
mindig elég nagyok; t. i. — 22 és -{- 27 cm., -— 49 és 
-+- 65 cm. és — 101 és -j- 51 cm.

E nagy szélsőségek okát szerző itt is az egyes évek 
nedvességi fokának nagy különbözetében keresi, és azért 
ismétli, hogy az árvízjelzéssel foglalkozó mérnöknek 
nagy súlyt kell fektetni a talaj nedvességi fokára és 
jól meg kell mérlegelnie, hogy vegyen-e korrekcziókat, 
vagy nem?

A S zajna  á rv ízm ag asság án ak  e lő re je lzése  
P á risb an .

A Szajnának párisi (austerlitzi hid) vízmagassága há
romféleképen j elezhető előre:

1. A tápláló mellékfolyók vízállásaiból közvetlenül,
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2. A fentebb tárgyalt sens-i, bray-i és damery-i szá
mított vízmagasságokból és

3. Az előbbiekből, a Grand-Morin és a Loing folyók 
vízállásainak tekintetbevételével, de ezen utóbbi esetben 
csak egy nappal a bekövetkezést megelőzőleg.

A tanulmányban mind a három módszer van tár
gyalva.

1. A párisi vízmagasság a sens-i, bray-i és damery-i 
magasságok függvényében.

Leérkezési időnek Sens és Bray részére 2 nap, Da- 
mery részére pedig 3 nap vétetett. A vízállások egyforma 
együtthatókkal vétettek, tehát egyszerűen összegeztettek.

Következtetések a vonalon alul maradó esetekből:
A grafikailag végrehajtott műveletből látszik, hogy a 

8 nyári árvíz — egynek kivételével -— mind a vonalon 
alul marad. Az eltérések középértéke 30 cm.; miből kö
vetkezik, hogy nyári áradásoknál a vonal szerint meg
ejtett előrejelzési magasságból 30 cm. levonandó.

Az őszi áradások közül 12 a vonal fölött fekszik, 
15 pedig a vonal alatt, a különbség átlag csak nehány 
centimétert tévén, korrekczióra nincsen szükség. Ez azt 
mutatja, hogy az őszi időszak befolyása, mely az előb- 
benieknél tetemes volt, a párisi vízjelzésre már nem 
érvényesül.

Következtetések a vonalat meghaladó esetekből:
Mindenekelőtt két eset tekinteten kivül hagyatott, mely 

az előterjesztési vonalat több mint 3 méterrel túlhaladta 
azon okból, mert az első az abloni zárgátnak átszakadá
sából eredt, a második pedig több mellékfolyónak hirte
len feláradásából származott.

Amennyiben azonban a megmaradt pontok szintén 
tetemes — 100 cm.-ig menő — eltéréseket mutatnak, és 
ennek oka nem lehet más, mint hogy majdnem minden ár
hullám Párisban egyaGrand-Morinből ésaLoingbőljövő 
árhullámmal találkozott, azért biztosabb előrejelzés czél- 
jából ezen két mellékfolyó vízállásait is be kellett venni 
a számításba; úgy hogy a párisi vízmagasság előrejelzé
séhez a fentebb tekintetbe vett 3 vízmércze adataihoz 
hozzájött még a Nemours melletti Loing vízállása 2 napi 
leérkezési idővel és a Pommeuse melletti Grand-Morin 
állása 1J/2 napi leérkezéssel, mind a kettő pedig egyszerű 
összegükkel.

Ezen öt (különböző leérkezésü) vízállás összegéből, 
mint metszőkből és a párisi (austerlitzi hid) vízmagas
ságból, mint rendezőből szerkesztett pontsorozat egy uj 
vonalat adott, mely az elöbbenivel összehasonlítva, a 
következő eredményt mutatja:

Az előrejelzési vonalon felül 25 cm.-nél magasabban 
fekvő pontokra nézve — 3 felső mérczeállás tekintetbe 
vételénél — a hiba 30 és 136 cm. között váltakozik; 
középértékben 72 cm.; ha pedig mind az öt felső mér- 
czéből történik az előrejelzés, akkor a hiba 0 és 83 cm. 
között mozog és középértéke 35 cm. — A második mód
szer tehát sokkal jobb eredményre vezet.

A kis vizekre vonatkozó pontok — mint általán min
denütt — itt sem foglalhatók össze a magasabb árhullá
moknak megfelelő pontokkal. Ezekre nézve itt is külön 
előrejelzési vonalat kell rajzolni, mely rendesen alul ma
rad a nagy vizeket jelző vonalon, de evvel igen közel 
párhuzamosan halad.

Évkönyv. IV . 1889.

N a p o n k én ti e lőrejelzés.

A tanulmány az eddigiekben csakis az árhullámok 
legmagasabb pontjainak előrejelzésére vonatkozott; a 
hullám emelkedő vagy apadó részének, vagyis a napon- 
kinti vízállásnak folytonos előrejelzését, mint ideális 
czélt, csak kisérletképen említi fel szerző, mert ehhez 
újabb és terjedelmesebb kutatásokat kellene még meg
ejteni. — Hogy milyen pontossággal lehetne azt már az 
eddigi adatok alapján is keresztülvinni, az a következők
ből tűnik k i:

Az 1880 deczember 10 és 1881 január 10-ike közötti 
időszakról táblázatba foglaltattak a már tárgyalt vízmér- 
czékről leolvasott magasságok minden napról; és az ezen 
magasságok összegének megfelelő várható vízmagasságok 
a grafikonból levétettek és a táblázat megfelelő rovatába 
írattak.

Ezen táblázat szerint a sens-i vízállások előterjesz
tésében elkövetett hiba mindössze — 25 és -j- 44 cm. 
között váltakozik, középértékben pedig 16 cm.-t tesz ki; 
de meg kell jegyezni, hogy ezen kedvező eredmény annak 
köszönhető, hogy a tekintetbe vett időszakban a vízállás 
meglehetős nagy (187 cm. és 334 cm. között) volt; nagy 
vízállásoknál pedig — mint tudjuk — az eredmény min
dig pontosabb volt, mint kis vizeknél.

Hasonló eredményt mutat a Bray-nél várható víz
állás előrejelzése is, hol a hiba — 39 és -j- 28 cm. kö
zött váltakozik és középértékben 17 cm. — De itt is 
közepes nagy vízzel van dolgunk.

A damery-i vízállások naponkinti előrejelzését tar
talmazó táblázat szerint a hiba — 82 és -f- 13 cm. kö
zött mozog, középórtéke pedig 22 cm.

Végül a párisi (austerlitzi hid) vízállást 2*/2 nappal 
előrejelezve 3 felső mérczéről — 101 és -f- 31 cm. 
között ingadozó 41 cm. középhibát eredményez; ötmér- 
czéből (köztük három, t. i. Sens, Bray és Damery nem 
közvetlenül leolvasva, hanem szintén előrejelezve) 3‘/3 
nappal előre vont következtetés — 75 és -f- 46 cm. kö
zött váltakozó hibát ad 36 cm. középértékkel; az öt felső 
mérczénél — mindenütt a tényleges vízállást véve szá
mításba, — három nappal előre 32 cm. középhibát ered
ményez, midőn a szélsőségek — 100 cm. és -f- 48 cm.- 
nél vannak.

A párisi mérczén naponkint várható vízmagasságok 
ezenkívül még négy más időszakra is kiszámíttattak, az 
eredmények pedig a következő táblázatban lettek fel
tüntetve :

Az előrejelzés közép hibái

I d ő s z a k
03Ясо=0 H

>sf-Ha;g

Páris (austerlitzi híd)

1-ső 2-ik 3-ik 
mód ! mód I mód

1878 XII/25— 1879 1/28 26 19 31 78 56 35
1880 XII/16—1881 1/12 io 17 22 41 36 32

1882X1/22- —1882X11/13 30 7 6 39 47 41
1885 I I 16—1885III /19 21 18 21 66 61 43
1886 X IL 6 -  1887 1/20 16 16 21 52 45 26

közép 19 55 49 35

4
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Mint ezen táblázatban kimutatott hibák nagyságából 
látszik, a naponkinti vízjelzés ez idő szerint nem nyújt 
még elegendő pontosságot; de ezen az utón tovább ha
ladva, és a tanulmány folyamán ismételve érintett körül
mények kipuhatolásával és figyelembe vételével nagyon 
valószínű, hogy az árvízjelzésnek ezen ideális czélja is a 
gyakorlatot teljesen kielégítő pontossággal bizton elér
hető lesz.

Az ezekben megismertetett tanulmány a következő 
szavakkal záródik:

«Czélom nem volt végig menni mindazokon az állo
másokon, a hol a vízjelzési szolgálatot be kellene ren
dezni, hanem csak néhány újabb alapelvet akartam be
mutatni és azokat a gyakorlatból merített példákkal 
megvilágítani.

A tanulmányom folyamán megállapított elveket a 
következő pontozatokban lehet összefoglalni:

1. A számítási módszerhez szolgáló mennyiségtani 
képletek előnynyel helyettesíthetők oly grafikai vonal 
által, melynek minden pontja egy más vízmagasságnak 
megfelel.*

2. A vízmérczéken észlelt abszolút vízmagasságokat 
gyakran helyettesíteni lehet a hullámmagasságok által.

3. A különböző évszakok általában befolyással vannak 
a vízjelzésre, és ezen befolyás mértékét megállapítva, 
képesek vagyunk azon korrekcziókat meghatározni, me
lyekkel az előrejelzések javítandók.**

4. Végül az előrejelzés ideálja: a naponkinti jelzés a 
tanulmányok jelenlegi állásánál csak nagyjából ejthető 
meg; de kétséget nem szenved, hogy újabb kutatások 
alapján ez is tökéletesíthető lesz.»***

I II. F é l év  m ú lva  b ek övetk ezen d ő  árvíz e lőreje lzése .

Érdekességénél fogva felveendőnek tartottam még 
Párisban tudomásomra jutott azt a kísérletet is, mely
nek czélja nem kevesebb, mint egy szajnai árvizet 5—6 
hónappal a bekövetkezés előtt előrejelezni.

A «Cosmos» czímü tudományos folyóiratban 1888-ban 
megjelent «Chateaublanc» álnév alatt egy czikk, mely a 
következő évszakban bekövetkezendő közép hőmérséklet 
előrejelzését tárgyalta. Ezen czikk annál nagyobb és 
jogosultabb feltűnést keltett, mivel az előrejelzett hő
mérséklet nem egész l°-nyi pontossággal tényleg be
következett.

Felbátorítva az elért siker által a czikk szerzője nem

* Allard eszméjét, mely szerint a felső és alsó vízállások össze
függése legczélszerübben grafikailag tüntethető fel, mi is elfogadtuk 
azzal a különbséggel, hogy Allard az összefüggés törvényét egyetlen egy 
síkbeli vonallal véli kifejezhetni, mi pedig ezt az összefüggést térbeli 
felületen fekvő rétegvonalak által fejezzük k i ; de ezt is csak az eset
ben, ha az egymást követő árhullámok hatásai egymást nem zavarják.

** Igen becses megfigyelése Allardnak, hogy a különböző év
szakok befolyással vannak a vízjelzésre. Ezt kisebb-nagyobb mérték
ben a Tiszánál is tapasztaljuk, és tekintetbe vétele mindenesetre 
pontosabbá teszi a várható vízállás előrejelzését.

*** Az előrejelzés ily ideálját a vízrajzi osztály már 1890-iki 
tavaszszal tényleg gyakorolta a Tiszán, még pedig oly kielégítő ered
ménynyel, hogy 383 eset közül 274 esetben csak ±  10 centiméternyi 
határok közt tér el az előrejelzett vízállás a ténylegestől.

Szerk.

csak hogy ezen a téren folytatta tanulmányait, hanem 
ezt még kiterjesztette a bekövetkezendő árvíz magassá
gának előrejelzésére is, mint olyan tárgyra, mely a hő
mérséklet jelzésénél már első pillanatra is sokkalta fon
tosabbnak látszik, s a gyakorlati életben is megbecsülhetlen 
értékűnek Ígérkezett.

Valóban a közeledő árvíznek nem is 2—3 nappal 
való előrejelzése képezi ezen szolgálat ideálját, mert 
elvégre is hozzávetőlegesen már minden vízmenti érde
kelt tudja, hogy a felsőbb vízmérczék állásaiból másod-, 
vagy harmadnapra milyen magas vizet várhat; de igenis 
az volna az eszményi vízjelzés, ha az érdekelteket az 
árvízveszélyre legalább annyi idővel lehetne előre figyel
meztetni, a mennyi elégséges nekik az árvédekezési 
intézkedéseket kellő nyugalommal foganatosítani; a vé
delmi anyagokat ezen esetben biztosabban, olcsóbban és 
nagyobb tömegekben lehetne összehalmozni, a védő- 
személyzetet jobban szervezni, de a mezőgazdaság körüli 
intézkedések is sokkal biztosabb alapra fektethetők, ha 
őszszel már tudva van, hogy a következő tavaszon vár- 
liató-e nagyobb árvíz, vagy nem, mint ha ennek lehető
ségétől mindig tartani és megküzdésére mindig készen 
kell állni.

Az árvíz előrejelzésének ezen ideális korszaka ter
mészetesen még igen messze van tőlünk; nagyon alapo
san és sokáig kell még tanulmányozni evégből a hidro
lógiai és meteorológiai tüneményekben rejlő törvényeket, 
hogy biztos következtetéseket lehessen belőlük vonni, de 
az első lépés erre már meg van téve.

Chateaublanc ugyanis a szajnai árvizek és az azokat 
előidéző esőzések összehasonlító tanulmányozásánál azt 
találta, hogy a szajnai nagy árvizeket mindig aránylag 
száraz esztendő előzi meg. így az utolsó két évtized 
nagyobb árvizeit megelőző (1871, 1874, 1881 és 1884) 
évek csapadékmagassága majdnem mindig 650mm. volt; 
a mi az árvizeket közvetlenül előidézett csapadék-magas
ságnak körülbelül csak 3/4 részét teszi.

Tény továbbá, hogy a szajnai árvizek (miként azt 
már Belgrand konstatálta) mindig csak a hideg évszak
ban, vagyis november 1. és április 30. közötti időben 
szoktak fellépni. (1732 óta egyetlen egy kivétel volt: 
1866-ban, midőn az árvíz szeptemberben állott be.)

Ezen tapasztalati tényekből indul ki a kísérlet, és 
azt a kérdést teszi fel, hogy a legközelebbi hideg év
szakban várható-e Párisban nagyobb mérvű árvíz, vagy 
sem?

Evégből tanulmány tárgyává tette az 1871 óta be
állott 4 árvizet, melynek magassága a pont royal mér- 
czéjén a következő volt:

1872 deczemberben 6'85 m.
1866 márcziusban 7'30 m.
1882/3 decz.—jan.-ban 7'00 m.

és 1885 deczemberben 6'20 m.
Megjegyzendő, hogy ezen a mérczén 5'15 m. víz

állás már komoly árvizet jelent, 5‘80 rn.-nél az árvizet 
súlyos, 6'80 m.-nél pedig már veszélyes jellegűnek 
ismerik.

A kérdés megoldására vezető kutatások eszmemenete 
a következő volt:
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A Szajna völgyében beálló árvizek lassan keletkeznek. 
Rendesen nagyobb és gyakran igen hosszú ideig tartó 
esőzések előzik meg. Az esőzések, mint tudjuk, ha száraz 
talajra találnak, abba beszivárognak, tehát a folyamok 
vízszínváltozására csak kis mértékben járulnak hozzá ; 
ellenben ha a talaj már telítve van, úgy a csapadékvíz 
legnagyobb része a völgyek alsó szakaszára fut le és ott 
a folyóvizek felszínét tetemesen felmagasítja.

Ezen okból első és legfontosabb dolog volt a talaj 
nedvességi fokát bírálat alá venni.

Az 1887 -ik esztendő összes csapadéka 620 mm. volt; 
ez tehát elég száraz volt arra, hogy a fentebb mondott 
tapasztalat szerint reá nedvesebb évet várni lehessen.

Az 1888-iki esztendő csakugyan nagyon csapadék
dús nyarat hozott, de a sok csapadéknak nem igen volt 
nyoma a folyók vízszinében, a mi azt mutatja, hogy a 
sok esővíz a földbe beszivárgott, tehát a talaj telítve lett. 
Ebből már most egész bizonyossággal az következik, 
hogy az elmaradhatlan őszi és téli esőzések után az át 
nem bocsátó talajon eredő mellékfolyók vizeiket mind 
a völgyek alsó szakaszain fogják felhalmozni, mert min
denütt telített talajra fognak találni. Egy szóval a föld 
nedvességi foka szerfölött kedvező egy kivételes árvíz 
előidézésére.

Összehasonlítva most az 1872—1888 közötti időszak 
jelentékenyebb árvizeinek keletkezési viszonyait, képes 
volt Chateaublanc a következő egyszerű törvényt fel
állítani :

/ /=  12*7—X ,

melyben у jelenti a pont royal mérczéjén előállott víz- 
sziumagasságot, x  pedig deciméterekben kifejezve a 
csapadékmagasságot, mely a megfelelő hideg évszakot 
megelőzött esztendőben leesett.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a felállított képlet 
nem használható általánosságban a hideg évszak maxi
mális vízmagasságának kiszámítására, mert az 5 méteren 
aluli vízmagasságokat épenséggel nem adja meg; az 
5'5 m. és 8\5 m. magas árvizek kiszámítására azonban 
igen alkalmasnak látszik, a mennyiben az 1872, 1876 
és 1881. évieket majdnem egész pontosan, az 1882-iki 
és 1884-ikieket pedig 50 cm. pontossággal megadja.

Ezen képletet már most a fenforgó esetre alkal
mazva, lesz

?/= 12*7— 6'2—6'50 m.,

a mi azt mondja, hogy az 1888j9-iki hideg évszakban 
a Szajnában igen súlyos árvíz várhaló.

Teljes pontosságra ezen eredmény a szerző szerint 
sem tarthat igényt, mert az egész csak kísérlet volt és 
az ez idő szerint még igen kevés észlelési adatokra tá- 
maszkodhatik; de mindenesetre hasznos figyelmeztetésül 
szolgáland arra, hogy nem mindennapi árvíz várható, 
melynek pontos magasságát annak idején a szajnavölgyi 
árvízjelző intézet lesz hivatva meghatározni.

Tekintve már most azt, hogy ezen «előrejelzés» 
1888 szeptember elején történt és egy olyan súlyos ár
vizet helyezett kilátásba, mely 1742 óta csak 21-szer 
fordult elő és ezen hosszú időszakban is minden sza
bályszerűséget nélkülöző legkülönfélébb időközökben

jelent meg, elképzelhető, hogy az illető körök milyen 
feszültséggel néztek a «jóslat» beteljesedése elé és mi
lyen nagy volt az általános meglepetés, midőn a Szajna 
vize 1889. február 24-dikén — tehát 5 hónappal az 
előrejelzés közrebocsátása után — a pont royal mérczé
jén pontosan 6'50 m. magasságban kulminált!

u.

V ízm ű t an i fe lv é te lek re  szolgáló készü lékek  
a  v ilág tá rla to n .

Hidrometriai felvételekre szolgáló eszközökben a pá
risi világtárlat nem igen bővelkedett. Uj dolgokat, külö
nösen vízsebességmérési műszerekben semmit sem lehe
tett látni, nagyobbára régibb szerkezeti! és már használt 
állapotban lévő eszközökkel találkoztam, melyek azt sem 
mutatják, hogy feltalálásuk (és evvel egyidejűleg történt 
megismertetésük) óta valami jelentékenyebb módosítá
son vagy tökóletesbítésen mentek volna keresztül; pedig 
épenséggel nem lehetne róluk azt mondani, hogy erre 
már nem szorulnának reá.

A mennyiben tehát majdnem csupa olyan műszerek
kel van dolgunk, a melyek többé-kevésbbé mind ismer
tetve lettek már a különféle szakközlönyökbqn, ezúttal 
arra szorítkozhatorn, hogy e tárgyakat inkább csak név- 
szerint felsoroljam és legfeljebb csak ott megyek be szer
kezetük rövid leírásába, a hol az a könnyebb megért- 
lietés kedvéért okvetlenül szükségesnek látszik.

I. A R itter-fe le  gyűjtem ény.

Első helyen említendő fel itt a Ritter főmérnök által 
exponált gyűjtemény, mely áll: különféle sebesség- és 
mélységmérő műszerekből és a vízmütani adatok feldol
gozását és térképezését magában foglaló atlasból.

A vízsebesség- és mélységmérő, azaz általában a hidro
metriai műszerek 3 csoportra voltak felosztva, úgymint:

1. Vízsebességmérök;
2. vízmélységmérők (sondirozók) és
3. vízmagasságmérők (vagyis vízállásmutatók).

1. Sebességmérő m űszerek.

A víz sebességének megmérésére szolgáló eszközök, 
a felvételeknél fenforgó viszonyokhoz képest háromféle 
alakban voltak kiállítva és pedig:

a) Egy Pitot-féle cső 2 m.-nél kisebb mélységekre.
h) Egy «hydrotachiméter», tetszőleges mélységű 

vizekre; de mindkét esetben arra számítva, hogy a víz 
zavaros és úszó tárgyakat hajt és

Cj Egy Woltmann-féle szárny, tiszta vízben való hasz
nálatra.

a) A  P ito t- fé le  cső.

Ennek — az eredeti Pitot-csőtől eltérő — különle
ges szerkezete abból áll, hogy a tulaj donképeni csövek a 
mellékelt vázlatrajz szerint T T  hajlékony fém-csövek 
által meg vannak hosszabbítva annyira, hogy a vízoszlo
pok teteje az észlelés szeme elé legyen hozható (mert 
az észlelő rendesen hídon áll). E végből az M  mutató

4*
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csövek fent egyesítve vannak és az egyesítés helyén egy 
közös csappal felszerelve, melyen át a hydrostatikus és 
hydrodinamilms vízoszlopok egyszerűen felszivatnak ad
dig, míg ezeknek magasságkülönbsége — h — elég ké
nyelmes magasságra fel nem emelkedett.

b) A  « b y d ro tac h im é te r» .

Ez <^ak annyiban különbözik az előbbitől, bogy a 
bydrostatikai és hydrodinamikai magasságok különbségét 
nem közvetlenül a felszín fölé szívott vízoszlopok mutat
ják, hanem légnyomás közvetítésével egy folyadék- (eset
leg fém-) manométer. (1. 6. ábra.)

Berendezése a következő:
Az A Ä  légtartó edények el vannak látva egy a víz

folyás irányában álló vékony csőnyujtványnyal, illetőleg 
a vízoszlop magasságának kitett függélyes furattal; 
ezekbe csak annyi víz hatolhat (mert a belőlük kiágazó 
csövek mindenütt zárva vannak), a mennyi a hydrodina- 
mikus, illetve a hydrostatikus nyomásnak megfelel. Az 
ezen légtartókból kiágázó csövek egy U alakú üvegcső
ben végződnek, melyben valami színes folyadék foglal
tatik. Könnyen belátható, hogy a vízsebességnek kitett 
manométer-ágban az oszlop felszíne alacsonyabban fog 
állani, mint a nyugvó víz nyomásnak kitett ágban, úgy 
hogy a két ágban előállandó vízszínkülönbség (h) egy
szersmind mértéke lesz a kétféle nyomás nagyságának.

Ezen berendezésnek egyik előnye abban van, hogy 
a nyomás különbségét nagyobb távolságra, tehát maga
sabb helyre lehet elvinni, mint szívás által; a másik pe
dig az, hogy a mutató csőnek csak az egyik ágában kell 
a vízszint leolvasni. Szükségtelen azonban kiemelni, 
hogy a csőösszeköttetésnek esetleges hiányossága itt sok
kal érezhetőbben befolyásolja az eredményt, mint az 
előbbi műszernél, sőt azt lehet mondani, hogy csak 
abszolút légzáró csőkötés mellett lehet egyáltalán hasz
nálható eredményt várni.

Ezen most leirt tachyméter négyféle összeállításban 
volt látható:

1. Két méternél kisebb mélységű folyókra a műszer 
egy szilárd rúdhoz volt erősítve.

2. Patakokra és kis szelvényű folyókra, ugyanolyan 
mint az előbbi, csak kisebb méretekkel (ú. n. zsebtachy- 
méter).

3. Nagyobb magasságokról, de csak felszíni sebessé
gek megmérésére a műszer egy üres fémgömbre van 
szerelve.

4. Arra a czélra, hogy egyidejűleg megmérhető le
gyen —• mindenféle mélységben —- úgy a víz sebessége, 
mint annak mélysége és hogy ezenkívül még a fenék 
jelenlétét is konstatálni lehessen, szolgál a mélységmérő 
bydrotachiméter fenékérintővel.

Berendezése körülbelül a 
következő:

Egy fémgömb belsejében el 
van helyezve egy manometer M, 
melynek mutatója a víz mély
ségét pontosan megmutatja, de 
víz alatt. A mutatóval párhu
zamosan egy fémpálcza van el
helyezve, melyet egy a vízből 
kiérő forgattyu segélyével min
dig a manometer mutatója után 
lehet csavarni, míg avval egy 
fémpeczek közvetítésével érint
kezésbe nem jön. — Ebben a pillanatban megszólal 
egy villamos csengettyű, jelezvén azt, hogy a fémpálcza 
elfordulási szöge épen egyenlő a manometer mutatójá
nak elhajlásával, vagyis a víz mélységének megfelelő lég
nyomással.

A sebesség megmérésére szolgáló csövek a gömb 
külső felületére vannak erősítve és egy a gömb másik 
oldalánál levő kormánylapát ezen csöveket mindig a víz
szálak irányában tartja.

A tárlaton kiállított mélységmérő tachyméteren az 
említett alkatrészeken kívül még egy Woltmann-féle 
szárny is volt applikálva, nyilván azon czélból, hogy a 
sebességek nagyobb biztosság okáért kétféle módon le
gyenek egyidejűleg megmérlietök. A szárny, mint 
Francziaországban szokásos, üres csőben mozog és ezen 
cső a gömb közepén átmenő kivágásban van elhelyezve.

Végül a fenék jelenlétének jelzése czéljából a gömb 
aljánál egy közönséges villamos érintkező (gomb) van 
alkalmazva, mely a golyó súlya alatt összenyomatván, a 
manométerhez tartozó villamos csengettyűt szintén meg
szólaltatja, mely a mélységet jelző csengetéstől abban 
különbözik, hogy ezúttal a csengetés folytonosan tart 
(míg t. i. a gömb a mederfenéken fekszik) és a manó- 
méterhez tartozó forgattyu elmozdítása által meg nem 
szüntethető.

c) A  W o ltm a n n -fé le  szá rn y .

Mint különálló sebességmérő eszköz a kiállított Wolt
mann-féle szárny lényeges újítást nem tartalmaz; ha 
csak azt nem tartjuk különlegesnek, hogy — mint az 
előző pontban említtetett — a szárny lapátjai fémcsővel 
vannak körülfogva, melynek az volna a czélja, hogy a 
vízszálak mind párhuzamosan jussanak a lapátokhoz és 
ezek mindenféle uszótárgyak behatásától meg legyenek 
óva. A szárny egyébiránt minden 50 forgásnál egy villa
mos folyamot indít az észlelőnél levő csengettyűbe.

A megmérendő vizek állapotához és a helyi körül
ményekhez képest kétféle szárnyszerkezet használtatik:

1. Két méternél kisebb mélységű vizekre a szárny
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szilárd rúdon csúsztattatik le a kivánt mélységig (úgy 
mint Harlachernél, csakhogy nem hasított csövön).

2. Két métert meghaladó mélységeknél egy alul meg
terhelt sodronykötél használtatik vezetéknek.

A szárnyak bemérése (tarirozása) egy vele össze
kötött Darcy-féle csőnek és a szárny forgási számának 
együttes észlelése alapján történik.

2. V íz m ély  ség m  érő.

Olyan vizek mélységének megmérésére, melybe egyéb 
mélységmérő eszközöket — akár a nagy mélység, akár a 
nagy sebesség miatt — függélyesen lebocsátani nem 
lehet, Ritter egy üres, alul megterhelt fémgömböt hasz
nál, melyben a levegő a víz mélységének megfelelő mér
tékben összeszorul. Ezen összeszorítás mértéke azután 
vagy közvetlenül egy manomóterről olvastatik le vagy 
pedig villamos utón, úgy mint az Л/4 alatt a tachyméter- 
nél előadva van.

3. V ízállásm érő.

Czélját tekintve, alig lehetne lényeges különbséget 
találni a vízállásmérö és vízmélységmérő között, mert 
mind a kettő egyszerűen csak egy vízoszlop magasságát 
méri meg; de míg a mélységmérő helyzetét minden le
olvasás után megváltoztatja, addig az utóbbi egyszers- 
mindenkorra a folyam fenekére siilyesztetik és ott vég
legesen és mozdulatlanul megmarad.

Vízállásmérőt két alakban láttam:
1. Egy légtartó edény, mely a folyam fenekére úgy 

van elhelyezve, hogy abba a víz csak alulról jöhessen;
a behatoló víz által összeszorított levegő 
nyomása egy higany- vagy fémmanométer 
segélyével olvasható le.

2. Ugyanennek egy módosítása olyan
formán. hogy a légtartó edény helyét egy 
közönséges fémcső foglalja el, melynek alsó 
nyílása valami kapilláris anyaggal van el
zárva, úgy hogy ezen csőben a víz meg
tisztulva és megcsen desiilve épen olyan 
magas állást foglal el, mint szabad helyen. 

A csőnek vízből kiérő vége azután légzáróan egy másik 
csővel van megtoldva, mely egy manométerbe vezet.

II. A  C am éré-féle v illam os vízállás jegyző.

Vízmütani felvételekre szolgáló eszköznek lehet tekin
teni a Caméré által szerkeszett villamos vízállás-jelzőt 
is, noha ez nem is a vízállás folytonos változásának meg
figyelésére való. Czélja ennek a műszernek főleg csak 
a zsilipkezelők ellenőrzése az országnak bármely pontjá
ról, anélkül, hogy azoknak az ellenőrzés megtörténtéről 
csak sejtelmük is volna.

A vízduzzasztó művekben oly gazdag Francziaország- 
ban, a hol az egyik tartány vízszinének a szabványosnál 
csak néhány centiméterrel nagyobb magassága szom
szédjának érdekeit már érzékenyen érinti, valóban első 
rendű fontossággal bir a duzzasztott vízmagasságok leg

szigorúbb ellenőrzése; de épen az ellenőrzés nagy fon
tossága és a duzzasztó müvek nagy száma azt kívánj a, 
hogy a vízmagasság jelzésére szolgáló műszerek lehető 
egyszerű szerkezet mellett abszolút biztossággal működ
jenek, olcsón előállíthatok és minél kevesebb gondozás
sal fentartliatók legyenek.

Mindezen előnyöket magában egyesíti a most bemu
tatandó Caméró-féle vízállás-jegyző, sőt a képzelhető 
legegyszerűbb módon megoldotta azt a kérdést is, hogy 
a jelzések miként továbbíttassanak automatice a rendes 
állami táviró hálózat által, anélkül, hogy a gépben va
lami lényeges változtatást kelljen eszközölni.

Szerkezete ezen készüléknek a következő:
Az ellenőrzendő víztartányban — elzárt helyen — 

el van helyezve egy fémből készült lencse-alakú úszó,

mely, mint a csatolt vázlatrajz mutatja, emelkedése vagy 
siilyedése által egy hegyes végű fémpálczát mozgat víz
szintes irányban jobbra, vagy balra. Ezen fémpálcza egy 
alatta elhelyezett kaucsuk hengerre támaszkodik, mely 
az ellenőrzés megejtése alkalmával egy kis villamos 
motor segélyével vízszintes tengelye körül forgattatik. 
A — rajzban kifejtett állapotban feltüntetett — hen
gerbe, egvfonna elrendezéssel, két sor fémlemez (AA, BB, 
CQ DD, ЕЕ) van beeresztve oly módon, hogy az egy 
sorhoz tartozó lemezek között támadó hézag a lemezek 
szélességével egyenlő, hosszaságuk pedig mindig egy- 
egy lemez szélességgel kisebbedik.

Ezen 5 pár lemezen kívül be van eresztve a hen
gerbe még egy végigfutó — az előbbieknél azonban kes
kenyebb — lemez /v7v azon czélból, hogy minden henger- 
fordulatnál külön jegy képződjék e felfogó készülék 
papírszalagján.

Az egy-egy sorbeli lemezek egymásközt férni össze
köttetésben állanak és sarkpontját képezik egy villamos 
áramkörnek, melynek másik sarkpontja a fent említett 
fémhegyben van.

A lemezsorok mindegyike más jellegű villamosságot 
küld a vonalba, vagyis ha a fémpeczek a baloldali lemez
sort érinti, akkor +  előjelű folyam kering a körben, ha 
pedig a jobboldali lemezsoron csúszik végig, — folyam 
küldetik a vonalba.

A KK lemez úgy van a vonalba kapcsolva, hogy a 
többi lemezekhez képest épen ellenkező értelmű villa
mosságot indítson, azaz midőn a peczek a hengernek bal
oldali részén mozog, akkor а К  lemez érintésénél —
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10. ábra.

előjelű folyam, ha pedig а К  lemez jobboldali részével 
érintkezik a peczek, akkor a vonalba +  jelű villamosság 
indíttatik.

Ezen folyamelosztó művelet egy a hengerrel össze
kötött áramváltoztatóra (kommutátorra) van bízva.

A jelek felfogására a táviró hivataloknál használat
ban lévő Morse-féle írógép szolgál; de ennek olyan be
rendezésűnek kell lennie, hogy a -p jelű áramnak meg- ! 
felelőleg más sorban, és a -— előjelűnek megfelelően is 
más sorban irja le a jeleket. E végből a gép két író
karral van ellátva, mind a két írókar pedig össze van 
kötve egy úgynevezett polarizált relaisvel, mely az érkező 
villamfolyam előjelének megfelelően vagy az egyik, vagy 
a másik írókar delejébe küldi a helyi telep folyamát.

Ennek következtében, ha a papírszalag felső szélén 
támadnak jegyek, akkor azt tudjuk, hogy +  folyam ke
ring a vonalban, tehát a peczek a henger baloldalán mo
zog, míg ha a szalag alján látjuk a jegyeket, akkor bizo
nyos, hogy a henger jobb oldalán csúszott végig a peczek; 
vagyis már a vízmagasságokat jelző jegyek helyzeti 
fekvéséből Ítélhető meg rögtön, hogy a vízszin a szabvá
nyoson felül vagy alul áll-e. — A tartány vízszinének a 
szabványoson felül vagy alul való állását még drasztiku
sabban mutatja a jegyek színe, mert a felső sorban meg
jelenő jegyek vörös, az alsóban megjelenők pedig kék 
színnel iratnak le.

A mellékelt rajz (1. 10. ábra) az írógépből kikerült 
papírszalagok képét mutatja, a szerint, a mint a vízszin 
a szabványosnál magasabban, vagy alacsonyabban áll.

Az alsó szalag ugyanis azt az állapotot ábrázolja, midőn 
a fémpeczek az ef vonalon mozgott, tehát a vízszín a nor
málisnál 25 cm.-rel magasabban áll, a másik pedig azt, 
midőn a vízszín 50 cm.-rel alacsonyabb a szabványosnál; 
ha a víz épen a kellő magasságban van, akkor a peczek 
az ab vonal (1. 9. ábra) mentén haladva, csakis a henger
forgásokat jelző jegyeket hozza létre.

Hogy ez a vízállás-jelző működésbe hozassák, nem 
kell mást tenni, mint bárhonnan felszólítani a kérdéses 
tartány közelében lévő (s evvel sodronyvezeték által 
összekötött) állami táviró hivatalt, hogy a tartány veze
tékét kapcsolja össze a felhívó állomás vezetékével.

A mint a távirdatiszt ezen czélból egy egyszerű áram
kapcsoló kulcsot megfordít, nemcsak hogy a kívánt veze
ték-kapcsolás megtörtént már, de egyszersmind a víz
jelző vezetékéhez tartozó helyi telep is működésbe ho
zatott, mely a kaucsuk hengert mindaddig forgásban 
tartja, míg az áramkapcsoló kulcs visszafordítása által 
az egész összekötés ismét fel nem bontattatik.

III. A  tengrerszín k őzépm agasságának  m eg 
m érésére  szo lgá ló  k észü lék .

(Medimai'émetre)

Eltekintve azon magasabb czéloktól, melyeket a ten
gerészeti tudomány gyakorlatilag, a földnek, mint koz
mikus testnek, hidrológiai kikutatására irányuló fizikai 
tudomány pedig elméleti utón elérni törekszenek, van 
a tengerszín-változás ismeretének még bennünket is 
közvetlenül érdeklő más czélja is. — Az egyes országok 
területeinek felszíni alakulása ugyanis most már minden 
előrehaladottabb államban pontos magasságmérés utján 
felvétetik és mindenütt oly szándékkal, hogy a saját 
specziális czéljuk elérésén kívül, hozzájárulhassanak az 
egész Európát átölelő magasságmérési hálózat megálla
pításához is. Ez azonban természetszerűleg csak úgy 
vihető keresztül, ha minden mérés egy és ugyanazon 
alapsíkból indul ki, mely hosszú idők folyamán változat
lan marad, vagy melynek változását legalább számításba 
venni lehessen.

Egy ilyen alapsíkot mindenütt legczélszerűbben a ten
ger vízszínében ismertek fel, noha erre sem lehet mon
dani, hogy mindenütt egyforma magas, vagy változatlan 
volna. — A mennyiben azonban alig létezik földi pont, 
mely relative állandóbb lenne a tenger színénél, kény- 
telenségből ezt választották kiindulási pontul, de a vál
tozásokat mindenütt figyelemmel kisérik és feljegyzik. —- 
Magától értetődik, hogy az alapsík nem lehet más, mint 
a nyugvó tenger középmagassága. — Szemben az idő
szaki és esetleges szüntelen mozgásokkal, a közép magas
ság eddig mindig komplikált számítások utján volt csak 
meghatározható.

Ezen nehézségeket elhárítandó, Ch. Lallemand bánya
mérnök, az országos magasságmérési bizottság titkára 
egy készüléket szerkesztett, mely közvetlenül megadja 
a tengerszín közép magasságát, anélkül, hogy a hullám
zás arra legcsekélyebb befolyást gyakorolhatna.

A készülék működése azon fizikai tünemény elvén 
alapszik, hogy hajszálcsövön, vagy likacsos közegen át
hatoló folyadék a kapilláris anyagon túl semmi, vagy 
csak igen sokkal kisebb kiterjedésű lengéseket mutat, 
mint az a vízszín, a honnan ez átjött.

Ezt a tüneményt kézzelfogliatólag demonstrálta a fel
találó egy egyszerű kis készülék segélyével, mely a mel
lékelt ábrában vázlatosan fel van tüntetve:

Két üvegcső A és В alul egy igen vékony harmadik 
csövei van összekötve és ez az így támadt közlekedő cső
szerkezet mintegy félig meg van töltve egy színes folya
dékkal. — Az A csőben levő folyadékoszlop egy villamos 
motor által — mintegy 30 cm. magasságig menő —-
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folytonos hullámzásban tartatik. — Közlekedő csőszer
kezettel lévén dolgunk, természetes, hogy a /> csőben is

hullámzásnak indul a folya
dékoszlop, de ennek kilen
gése már csak alig ugyan
annyi millimétert tesz ki, a 
mi kétségkívül az összekötő 
cső vékonyságában leli okát; 
mert ezen cső további meg- 
vékonyításánál а В  csőben 
mutatkozó hullámzást mégs
kisebb mértékre lehet szőri 
tani, sőt egészen el is lehet 
azt tüntetni.

Az ezen természeti tüneményen alapuló gyakorlati 
készülék, mely egy-egy példányban Marseille, Nizza, 
Cette, Port-Vendres és Saint-Jean de Luz kikötőiben 
•már tényleg működik, az itt álló vázlatrajzban ábrázolt 
elrendezéssel bir.

A tenger partján a falba egy közönséges vascső van 
erősítve, mely alul a legkisebb vízszín alá, fent pedig a 

legmagasabb hullám fölé ér. — Ezen vascső 
aljához egy valamivel tágabb Q edény van erő
sítve, mely utóbbi egy máztalan porczellán- 
henger Г által két részre van osztva. — Apor- 
ezellánhenger, a mellett, hogy parányi likacsai 
már maguk is majdnem semmivé teszik a be
jutó víz hullámzását, még homokkal is körül 
van töltve, hogy az előállandó vízszín teljesen 
megcsendesíttessék. A Q edény és a partfalhoz 
erősített vascső közé még egy vékonyabb vas
cső van közbeiktatva, — ennek felső vége 
/1-nél egy átlyukasztott vaslemezzel van el
zárva, hogy a csőben előállandó vízmagasság 
megmérésére használt mérték vesszőnek kezdő
pontjául szolgáljon.

Az egész csőrendszernek felső nyílása, hogy 
a por és eső távol tartassák, egy csapófedéllel 
van elzárva.

Ш
1 i. ábra.

A csőben álló vízoszlop magasságának megmérése 
végett egy beosztott mértékvessző sülyesztetik le, mely 
egy tentaképző anyaggal bevont papírszalagot hord. — 
A mérőrúd óvatosan addig sülyesztetik le a csőbe, míg a 
П lemezre nem ér; eközben a papírszalagnak vízbe érő 
része színét megváltoztatja, — megfeketedik.

IV. V illam os h ő in érsék letje lző .

A mérnöki és csillagászati műszerek csoportjában ki 
volt állítva egy Morin által szerkesztett — s Berthélemy 
által elkészített hőmérő, mely az általa mutatott hő
mérséklet fokát villamos utón továbbította és egy meg
felelően berendezett galvanométeren láthatóvá tette.

Bár nem tartozik szorosan véve tanulmányom kere
tébe, mégis elég érdemesnek tartottam ezen műszernek 
rövid leírását is felvenni jelentésembe, mert azt hiszem, 
hogy az itt alkalmazott elvet a vízállásoknak villamos 
utón való továbbítására is fel lehetne használni.

A készülék szerkezete igen egyszerű:

Nem egyéb az ugyanis egy közönséges higanyther- 
mométernél, melynek edénye körülbelül 8 köbcentiméter 
higanyt tartalmaz, 20 cm. hosszú, */2 mm. át
mérőjű mutatócsöve pedig 0-tól 30°-ig terjedő 
beosztást hord; így egy fokbeosztás hossza 
körülbelül 6 mm. lévén, elég érzékeny hőmé
rőt képez.

A higanytartó edény falán át igen vékony 
platina-huzal van keresztülhúzva, mely a mu
tatócső felső végénél ismét kijön és itt úgy, 
mint a higanytartónál lévő másik vége kap
csoló csavar alá van szorítva. Ezen csavarokba 
kapcsoltatik a villamos áramkör vezetékének 
két huzalvége.

Működése azon alapszik, hogy az ezen l 
platinahuzalon átmenő villamfolyam kisebb ia ábra. 
vagy nagyobb ellenállásra talál, a szerint, a 
mint kisebb vagy nagyobb darab platinahuzal van az 
áramkörbe csatolva, vagyis a mint a higanyoszlop ma
gasabb, vagy alacsonyabb állást foglal el a csőben.

A villamfolyam két nagyobb méretű Leclanché-elem- 
ből nyeretik, mely fajta elem nyilván azon czélból véte
tett, mert a hőmérséklet változásával csak keveset válto
zik ennek- belső ellenállása.

A villamos áramkörben fellépő ellenállás megméré
sére — vagyis a hőfok leolvasására — egy Depréz d’Ar-

E

14. ábra.

sonval-féle galvanometer használtatik, melynek beosztása 
úgy van készítve, hogy a hőmérő fokbeosztásával töké
letesen összevágjon. A mennyiben pedig valószínűleg 
igen nagy nehézségekbe ütközik a galvanometer beosz
tását már előre úgy eltalálni, hogy ezen feltételnek töké
letesen megfeleljen, azért van az áramkörbe —- sodrony
tekercs alakjában - még egy kiegyenlítő ellenállás is 
beiktatva.

A körfolyam az ide vázolt rajzból látható: /7-nál van 
a hőmérő, E -nél a közbeiktatott ellenállás, 7 -nél a villám- 
telep és G-nél a galvanometer.

Ezen készülék használhatóságáról (mivel még egészen 
uj) ez idő szerint hiányzik mindenféle tapasztalat. Elő
ször is a telep állandósága az, melyről hosszabb ideig 
tartó kísérletek utján lehetne csak dönteni, megfelel-e a 
kívánt czélnak (a mi igen kérdéses), másodszor pedig 
több mint valószínű, hogy a platinasodrony maga is — 
mint a legtöbb villamvezető közeg — jelentékenyen 
megváltoztatja vezető képességét — tehát ellenállását — 
mihelyt a hőmérséklet változik, pedig ennek állandósá
gára van tulajdonképen alapítva az egész eszme.

Közvetlen tapasztalatom szerint ugyan csak dicsérő- 
leg nyilatkozhatom ezen készülék működéséről, mert a 
hányszor megnéztem, sohasem találtam a hőmérő és a 
galvanometer között több mint 1° különbséget; de meg
figyeléseim száma és az ezen megfigyelések közt beállott
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hőváltozás sokkal kisebb volt, semhogy ebből igazságos 
ítéletet lehetne alkotni.

Érdekes volna mindazonáltal — ha csak kisérletké- 
pen is — ezt az elvet a vízállás továbbítására felhasz
nálni, mely esetben egy vascsőben levő vízoszlop ugyan
azt a szerepet játszaná, mint a thermometer-osőben a 
higany.

C.

f f id ro m e tr ia i té rk ép g y ű jtem én y .

A vízmérő eszközök bemutatásánál említettem, hogy 
Bittér főmérnök collectiójában látható volt még az általa 
(már 1880-ban) ajánlott térképezési módszer gyakorlati 
kivitelben.

Czélja ezen hidrometriai térképezésnek abban áll, 
hogy a különféle folyókról összegyűjtött vízrajzi adatok 
grafikailag és különféle színek használata által lehető 
legáttekinthetőbb módon feltüntettessenek; hogy ezáltal 
valamely folyó egyes szakaszaiban — vagy esetleg egész 
folyamrendszerben — egy és ugyanazon időben létező 
állapot közvetetlenül és könnyű módon átnézhető s helyi 
jelentőség szerint összehasonlítható legyen.

Hogy ezen különleges térképezési módnak fölötte 
nagy gyakorlati értékét jobban megítélhessük, legyen 
szabad egy kis visszapillantást tenni a hidrografiai ada
tok gyűjtésének és feldolgozásának eddig követett módo
zatára.

Eddig az egész feldolgozás — kevés kivétellel — 
abban állott, hogy a vízállások egyszerűen csak táblá
zatokba foglaltattak és jobb áttekinthetőség okáért grafi
kailag felrajzoltattak, alapul véve mindkét esetben az 
egyes vízmérczék 0 pontját, vagyis egy valamikor észlelt 
kis vízszín-magasságot. A naponkinti vízszínváltozást 
feltüntető kép kiegészíttetett még egyes nevezetesebb 
nagy és kis vízszínnek hossz-szelvénye által; s ha még 
hozzáteszszük azt, hogy a nevezetesebb nagy és kis vizek 
0 fölötti magassága, valamint a havi és évi középvíz
állások külön kimutatásokban nyilvántartattak, úgy talán 
kimerítettük volna az adatgyűjtésnek eddig követett 
mindenféle módozatát.

Eltekintve már most attól, hogy a vízmérczék 0 pont
jai maguk is az összehasonlításhoz meglehetősen inga
dozó alapot nyújtanak, nem nyerünk tiszta képet, az 
ilyen módon összeállított adatokból, mert nem vagyunk 
képesek megítélni — legalább egyszerű rátekintés által 
nem — hogy az egyik, vagy másik mérczén leolvasott 
magasságok milyen helyi jelentőséggel bírnak; elérte-e 
a víz azon a helyen már a legnagyobb magasságot? ár
vízzel van-e dolgunk, vagy a mederben mozog az még? 
Mert sokszor megtörténhetik, hogy egy és ugyanazon 
kimutatásban foglalt vízmérczék egyikén ugyanaz a víz
magasság már súlyos árvizet jelent, mely a másiknál még 
a mederben lévő vízre vonatkozik. — Az árvizek levonu
lásának egyes mozzanatairól, az árhullámok mozgásáról, 
ellapulásáról vagy bármi okból történő alakváltozásáról 
az eddigi kimutatásokból mitsem lehetett kiolvasni.

Ha végül tekintetbe veszszük, hogy a folyam helyzeti 
fekvésére, mérczetávolságokra stb.-re vonatkozólag az

eddig követett elvek szerint készült kimutatások semmi 
felvilágosítást nem nyújtottak, könnyen belátható, hogy 
az adatgyűjtésnek és feldolgozásnak ez a módja meg
lehetős kezdetleges. — A helyi viszonyokkal nem isme
rős egyén semmit sem lát belőlük, s félig-meddig tiszta 
képet is csak az alkothat magának, a ki a helyzeti és 
vízjárási viszonyokkal teljesen meg van barátkozva, s a 
kinek a szeme hosszú gyakorlat után a táblázatok szám
tömegétől már nem káprázik.

A Kitter-féle térképezés úgy segít ezeken a kellemet
lenségeken, hogy térképül'] apokon a halavány színben 
nyomatott folyamszakaszokat különféle jellegű és külön
féle szinti vonalakkal befesti, úgy hogy pl. egy bizonyos 
folyamszakaszról, ha az teljes vonallal van kihúzva, rög
tön azt tudjuk, hogy a víz ott áradásban van, ha ponto- 
zottan van befestve, akkor a víz apadásban van, ha pedig 
pontvonallal van ábrázolva, akkor azon a szakaszon kul- 
mináczió állott be. Ugyanezen jellegű vonalak azután 
színezésük által felvilágosítást adnak a víz magasságáról, 
annak helyi jelentőségéről stb.

Ugyanilyen áttekinthetően vannak feltüntetve a csa
padékviszonyok, árvízlefolyási és vízemésztési adatok is.

Mielőtt azonban ez uj módszer szerinti térképezés 
bemutatására áttérnék, szükségesnek tartom felsorolni 
azokat az újabb fogalmakat, melyek ezen térképekben 
kifejezést nyertek:

1. Gőte liydrometrique: Hidrometrikus magasság 
alatt értendő a mércze 0 pontjától számított igenleges, 
vagy nemleges vízmagasság (tehát vízállás).

2. Hydromodule: Vízmodulus jelenti a legkisebb és 
legnagyobb vízszin közti magasságkülönbséget,

pl. ha C (hidrometrikus magasság) .=  6 70 m.
X pedig a legkisebb vízszin ... = —0'30 «

akkor jjl (vagyis a vízmodulus) ... . . .=  7'00 «

3. Cote hydrograde: Vízmagasság nem egyéb, mint 
az észlelt vízszinnek a legkisebb vízszin: öl való magas
sága, kifejezve a vízmodulus 100-szorosában,

vagyis, ha C (hidrometrikus magasság) =  2'70 m.
C—Z ... ... ... ... ... = 3  00 «

(] V
akkori/^/(azaz a hydrograde) =  100  ̂ =  42'0 «

f-
(tehát a legnagyobb árvízmagasság hydrograde-ja =  100.)

r
4. Hauteur de Crue: Arhullam-magassag alatt ér

tendő a maximális vízmagasság az áradás kezdetén léte
zett vízszintől számítva.

5. Cotes auxigrades: Hidrometrikus viszonyszámok 
jelentik a hidrometrikus és árhullám-magasságok közötti 
viszonylagos összefüggést az árhullám kezdőpontjára 
vonatkozólag kifejezve az árhullám magasságának száz
szorosában :

pl. ha C (hidrom. magasság) ... ... ... =  3'51 m.
CM az árhullám maximális magassága =  4'10 « 
C„ az árhullám kezdetének magassága =  0'40 «

akkor Atj (Cote auxigrade) =  100 c - c „  
ar =  84-0 «
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Végül 6. Csapadékmagasság (Cote pluviometrique) 
nem egyéb, mint az előző nap óta leesett csapadékma
gasság milliméterekben kifejezve.

A felsorolt alapfogalmak szerint rendezve, s a fentebb 
mondott módon feltüntetve a Loire völgyére vonatkozó 
vízrajzi adatoknak egész gyűjteménye volt a Eitter-féle 
expositióban kiállítva, melyből csakugyan még a viszo
nyokkal teljesen ismeretlen ember is azonnal világos 
képet nyerhetett a tárgyalt folyamszakaszban létezett 
állapotról.

A használt térkép-űrlapok a francziaországi geológiai 
felvételekhez készült 1 : 200000 mértékű autografált pél
dányokból vétettek.

Kétféle térképet láttam: az egyik a folyóvizek folyá
sát és a hidrometriai állomások elrendezését tartalmazta, 
a másik pedig a csapadékmérő-hálózatot tüntette elő. 
Mindegyik térkép szélein táblázatos kimutatásban a fon
tosabb tudnivalók voltak felírva; nevezetesen: alulról 
felfelé haladó sorrendben az egyes vízmércze-állomások 
hydromodule-je, a kis és nagy vízszin hidrometrikus ma
gassága, s több efféle állandó sjieczifikus kotta volt kö
zölve ; ezenkívül még az állomások könnyebb feltalálka - 
tása végett jelző betűkkel voltak azok ellátva, melyek a 
térkép koczkaliálózatára vonatkoztak.

A fentebb előadott alapfogalmak szerint többféle tér
kép volt szerkesztve; és pedig:

1. Napón kinti térképek csapadékmagasságokkal.
2. Naponkinti térképek auxigradis számokkal.
3. Naponkinti térképek hydrograde számokkal.
4. Árvíz-térképek hydrograde számokkal és
5. Emésztési (víztömeg) térképek.
Az első 3 pont alattiak a napok kelte szerint vannak 

megszámozva, a 4 alattiak az árvizek sorszáma szerint, 
az 5 alattiak pedig azon hydrograde számmal vannak 
megjelölve, melyre a rajta feltüntetett vízemésztés vo
natkozik.

A té rk é p e k  ré sz le tes  k iv itele .

Könnyebb áttekinthetés szempontjából, a mint fen
tebb említve volt, a térképekben foglalt adatok különféle 
színekkel vannak feltüntetve.

A naponkinti térképek adatai a reggel nyolcz órakor 
megejtett észlelésekre vonatkoznak. — A beírt kották 
deciméterekben vannak kifejezve és kék színnel beírva, 
kivéve midőn azok egy áradás maximumára vonatkoznak, 
mely esetben vörös színűek a számok. A 0 pont alatti 
magasságok — előjelűek, a többiek előtt előjel nin
csen. A vízszin tendencziájára vonatkozó naponkinti 
térképeken az egyes folyamszakaszok különféle színekkel 
vannak bevonva, a szerint, a mint a víz a megelőző este 
óta áradásban, apadásban vagy tetőzésben van; — és 
pedig :

áradó víz ... ... ... ... ... vörös vonallal 
apadó víz... ... ... ... ... zöld vonallal 
kulmináló víz ... ... ... ... fekete vonallal.

A fent felsorolt csoportbeli térképek berendezése a 
következő:

1. C sapadékm érési térképek.
A csapadékeloszlási viszonyok a térképeken számok 

által vannak feltüntetve, melyek a csapadék magasságát 
milliméterekben adják meg. Ezen számok kis körökbe 
vannak beírva, még pedig egyszerű körbe Q  ha a csa
padék kevesebb mint 100 mm., kettős körbe (Q) ha az a 
100 mm.-t meghaladja.

Egy a kör jobb vagy bal oldalán álló fekete pont azt 
jelenti, hogy a csapadókmagasság nagyobb, mint az előző, 
vagy nagyobb, mint a reákövetkező napi eső, úgy hogy 
a csapadék maximuma ki van fejezve . 0 ,  által.

A körök színe a csapadékmagasságok szerint a kö
vetkező :

mm. magasságig

fekete О 1 — 19
kék o 20—39
zöld Q 40—59
sárga 0 60—79
vörös 0 80—99

mm. magasságig

fekete (Q) 100—199 
kék Q  200—399 
zöld Q  400—599 
sárga Q  600—799 
vörös (Q 800—999

2. A a x ig ra d e  térképek.

Ezen térképeken, melyek egyes árvizekre készültek, 
láthatóvá van téve a maximumnak mindennapi helyzete, 
úgy hogy azokról nemcsak az árvíz levonulásának és 
helyzetváltozásának mindenféle mozzanatát lehet leol
vasni, hanem még az árhullámok alakváltozása is tanul
mányozható ; ugyanis az árhullám

emelkedő részében a folyam_________ vonallal
apadó részében vonallal
kulmináló részében pedig _________ vonallal

van ábrázolva.
Ezen vonalak színére nézve pedig az auxigrade 

kották nagyságához képest a következő megjelölési mód 
van elfogadva.

20—40 Ag.-ig kék
40—60 « zöld
60—80 « sárga
80— 100 « vörös.

Ebből tehát egyszerű rátekintés által az egész fo
lyam völgyében lefutó árvíznek viszonylagos jelentősége 
azonnal kitűnik.

3. H ydrograde térképek.

Ezek az évnek minden napjára azt mutatják, hogy a 
vízszin az előző nap óta

áradásban van-e ____________
apadásban
vagy kulmináló állapotban____________

(kulmináló vízszin alatt értvén azt, hogy a víz két napon 
át nem változtatja a magasságát több mint 10 cm.-rel, 
vagyis 0 hydrograde-dal).

A liydrograde-okban kifejezett vízmagasság ezen tér-
Évkönyv. IV. 1889. О
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képeken szintén különféle színek által lesz kifejezve; 
még pedig:

0—20 hydrograde-ig a vonal szürke
20—40 « « « kék
40—60 (( « (( zöld
60—80 « « (( sárga
80— 100 « « « vörös

100-on felül pedig « « fekete színű.
A vonalak által kifejezett magasságok ki vannak még 

egészítve a maximális vízmagasságot kifejező vörös szín
nel beírt számok által. — Egy ilyen maximumot jelző 
szám, ha alá van húzva vonallal, azt jelenti, hogy reá 
áradás következik, pontozva aláhúzott szám pedig egy 
reá következő apadást jelent.

Jf. Á rvíz-térképek.

Minden egyes árvízre külön térkép készül. — Ezek 
az egyes állomásokon bekövetkezett áradás viszonylagos 
fontosságát mutatják meg magassági hydrograde szá
mokban.

Az áttekinthetőség 10 -10 liydrograde-onként válta
kozó színek használata által itt is rendkívül egyszerűsítve 
van. A feltüntetés azonban csak 20 hydrograde-nál kez
dődik, mert az azon alóli árvizeknek (helyesebben vizek
nek) nincsen nagy jelentősége.

A használt jelek a következők:

20—30 hydrogradeig
30—40 « gyenge árvíz
40—50 
50—60 
60—70 
70—80
80—90 . >.
90— 100 * !gen súlyos
100-on felüli kivételes árvíz

közép

erős

kék színnel

zöld «

sárga «

vörös « 

fekete «

Az év i m ax im um ok  té rk é p e

Az árvíztérképek kiegészítésére — úgyszólván ma
gyarázóul — szolgálnak azon térképek, melyek a külön
féle folyók minden mérczéjén észlelt évenkinti maximális 
vízmagasságokat számszerűen tartalmazzák.

5. V ízem észtési térképek.

Ezek a különböző folyókon megmért másodperczen- 
kinti víztömeget mutatják köbméterekben kifejezve. — 
Az egy-egy lapra beírt víztömegek mindig ugyanazon 
hydrograde számra vonatkoznak, mely szám a lap szélén 
feltűnően láthatóvá van téve.

A mennyiben Francziaországban az egyes folyók 
mindenféle magasságaira a víztömeg még nincsen köz
vetetten mérések által kipuhatolva, azért ezen térképek 
csak az igen nagy (100 hydrogrades) árvizekre vonatko
zólag vannak kidolgozva.

1).

A fran cz ia  országos m agasságm érés.

Francziaország területén folyamatban levő minden 
nagyobb nyilvános munka a világtárlaton bemutatva ló
vén, nem hiányozhatott az országos magasságmérési 
művelet sem, mely jelenlegi szervezete szerint minden 
efféle munkálatokhoz valóban mintaképül szolgálhat.

Czélja az ország terepalakulását lehető legrészlete
sebben, s a mérnöki tudomány legmagasabb színvonalán 
álló eszközökkel és módozatok szerint lehető legponto
sabban felvenni, hogy ezáltal nemcsak a hazai földmun
kálatok tervezeteinek biztos alapot nyújtsanak, hanem 
hogy ezen művelet az általános európai magasság-háló
zatba is beilleszthető legyen.

A franczia országos magasságmérés — mint ez a 
tárlaton kitett szervezeti alapszabályokból kiolvasható 
volt — a közmunkaministerium fenhatósága alatt már 
1875-ben vette kezdetét Bourdaloue vezetése alatt, ki az 
akkori viszonyoknak megfelelő pontossággal 1864-ig 
mintegy 15,000 Imi. hosszaságu vonalat mért meg.

A Bourdaloue által megkezdett munka később — a 
műszerek és módszerek tökéletesbiilésével lépést tartva - 
mind nagyobb terjedelemben és nagyobb pontossággal 
bár, de nem azon egységes rendszer szerint folytatódott, 
mely az ilyen, országra terjedő, munkálatnak egyik leg
főbb feltételét képezi; míg 1878-ban külön bizottság 
nem lett kiküldve, hogy ezen nagy fontosságú méréseket 
a tudomány legújabb vívmányai által nyújtott mérő esz
közök és módszerek segítségül vétele mellett egységes 
eljárás szerint és központi felügyelet alatt fejezze be.

Ezen bizottság elnöke a közmunkaminister, alel- 
nökei: a belügyministerium közigazgatási kerületi igaz
gatója és Marx Lipót ny. közópítészeti felügyelő; — 
tagjai: az államvasutak igazgatója, a katonai földrajzi in
tézet igazgatója és még I 5 hivatalos és magánmérnöki 
kitűnősége az országnak.

Programm: A bizottság megállapítván a kivitel rész
letes progrannnját, elhatározta, hogy a magasságmérés 
olyanforma kiterjedésű legyen, hogy minden község 
12—15 véglegesen meghatározott magasságmérési fix
pontot nyerjen, mely fixpontok tengerfölötti magasságai 
általános, vagy helyi jelentőségükhöz képest nagyobb, 
vagy kisebb pontossággal mérendők meg.

Ezen szempontból kiindulva a kivitel három részre 
oszlik:

1. Egy — körülbelül 12,000 km.-nyi kiterjedéssel 
biró elsőrendű —- vagyis alaphálózat létesítendő, mely
nek első alkotó elemei (sokszög oldalai) 4—500 km. 
hoszszal bírjanak. Lehető legnagyobb pontossággal ez a 
hálózat mérendő meg.

2. Az alaphálózatba beiktatandó egy körülbelül 
800,000 km. összes hosszasággal biró másodrendű, 
vagyis közbesített hálózat, mely a vízfolyások és közle
kedési vonalak mentén haladva, ezeknek magassági vi
szonyait lesz hivatva részletesen kideríteni. — Ez a 
hálózat már kisebb pontossággal mérhető meg.

3. Végül megmérendők még az ezen másodrendű 
hálózat felvételénél útba ejthető földszínpontok is, me-
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lyek a terep általános alakulását minél részletesebben 
feltüntetni alkalmasak.

Kivitel: A kivitel részleteinek megállapítása czéljá- 
ból a nagy bizottság kebeléből egy kisebb bizottság kül
detett ki, mely elhatározta, hogy mindenek előtt az 
alaphálózat létesíttessék, és csak azután méressék meg 
a másodrendű hálózat, valamint az ebből felvehető 
mellékpontok.

A mérések keresztülvitelére az országos költségvetés
ben 50,000 frank lett előirányozva, és a kivitel élére 
Ch. Lallemand bányamérnök állíttatott.

Az alaphálózat az országot 43 sokszögre osztja, mely
ből 8 sokszög az ország határára és a tenger mellé
kére esik.

A m érés  á lta lán o s  b e ren d ezése .

1. K ülső m u n ka .

A külső munkát teljesítő csapatok állanak: egy csa
pat-vezetőből, egy helyettesből (leolvasó) és két lécztar- 
tóból. (A műszert a leolvasó viszi helyről helyre.) — 
A munka megkezdése előtt a csapatvezető és a leolvasó 
helyszínelést végeznek, miközben megállapítják a vonal
ban elhelyezendő fixpontok számát és helyét, s erről 
nyomban pontos jegyzéket szerkesztenek. A lécztartók a 
fixpontokat a kijelölt helyeken véglegesen elhelyezik.

Az egymástól rendesen 500— 1000 m. távolságra eső 
üxpontok közé leveretnek, megfelelő távolságban, még a 
szeges karók is, melyekre mérés közben a lécz állíttatik.

Minden vonal kétszer lesz megmérve; még pedig az 
egyik irányban előrehaladva és ellenkező irányban visz- 
szafelé jövet; a második mérésnél a lécztartók helyet 
cserélnek.

A napi felvétel mindig két fixponthoz köttetik, az 
ellenkező irányú mérés pedig mindig ugyanaznap vég
zendő el, mint az eredeti mérés. A mindennapi mérés 
eredeti jegyzőkönyvei este — posta utján — a központba 
küldendők be.

Egy már megmért szakaszhoz ütköző vonal megkez
désénél vagy befejezésénél, vagy ha a vonal egy Bour- 
dalouö-féle ponttal találkozik, a mérést ezen régebbi 
mérések pontjaihoz hozzá kell kötni.

A méréseknél követendő eljárás egy a közmunka- 
ministerium által kiadott terjedelmes utasításban oly 
részletességgel van leírva, hogy a működő mérnököknek 
semmiféle kérdezni vagy kutatni valójuk nem marad fenn.

2. Iro d a i m u n k a .

A külső munkával foglalkozó mérnököknek csakis 
annyi számítást kell a helyszínén végezni, a mennyi az 
egyes leolvasásoklielyessógének megítélésére elégséges.— 
A kották kiszámítására, az elkövetett hibák értékének 
meghatározására és kiegyenlítésére a központi személyzet 
van hivatva.

E végből a felvételi jegyzőkönyvek, mihelyt beérkez
nek, azonnal feldolgozás alá kerülnek, hogy a megenged
hetőnél nagyobbnak mutatkozó hiba esetén a kérdéses

vonal ujabbi megmérésére még idejekorán utasítani 
lehessen.

Jelentésem keretét messze túlhaladná, ha a magas
ságmérési művelet végleges kiszámításánál és kiegyenlí
tésénél követett rendkívül tudományos és minden lényeg
telennek látszó körülményekre is kiterjedő eljárásnak 
leírásába bocsátkoznám. — Elegendőnek tartom csak 
névleg felemlíteni azon főbb műveleteket, melyeken a 
beküldött jegyzőkönyvekben foglalt adatok keresztülmen
nek. — Mindenféle számítás táblázatosán hajtatik végre, 
segítségül véve legtöbb esetben a grafikai eljárást, mely 
Francziaországban ma már a tökélynek oly magas fokán 
áll, hogy a legegyszerűbb számtani műveletek is sok 
előnynyel grafikailag végeztetnek.

A kiszámításnál végzendő főbb műveletek a követ
kezők :

a) Kiszámíttatnak az egynapi oda-vissza mérésnek 
nyers kiilönbözetei pontonkint,

b) az ezen különbözeteken végrehajtandó léczkiter- 
jedési korrekcziók,

c) az egész napi körök különbözetei nyersen
d) és ugyanezek lécz-korrekczióval.
Ha az egyes pontok között a kétszeri mérés 3—3‘5 

mm. különbséget mutat, vagy ha az ennél kisebb elté
rések állandó irányzatot mutatnak, akkor a mérés ismét- 
lendő.

e) A pontonkénti, valamint a napi különbözetek külön 
lajstromokba vezettetnek be egyes polygonok szerint 
rendezve, itt ezek összegezve, megadják a sokszög záró
hibáját.

Ha a záróhiba a vonal hosszának megfelelően meg
engedett határon túlmegy, akkor az egész sokszög újból 
megmérendő.

1) Ugyanekkor azonban alávettetnek ezen különböze
tek még azon korrekcziónak is, mely a föld kerülékded 
alakjánál fogva szükségessé válik, valamint azon okból, 
hogy magas hegylánczolatok átlépésénél a nehézségi erő 
kisebb lévén, mint a síkföldön, a magasságmérés alapját 
képező vízszintes és függélyes irányok pontos előállítása 
nem történhetik meg ugyanazon fizikai körülmények 
között. -— Hogy ezen korrekczió szükségessége tényleg 
fenáll, bizonyítja a Marseille és Dunkerque közötti két 
mérés különbsége: Ezen vonalat a tenger mellékén meg
mérve és az Alpeseken áthaladva 026 m. kiilönbözetet 
eredményez; pedig a távolságnak megfelelő hibának004 
m.-nél nagyobbnak lennie nem szabad.

g) A korrigált záróhibák külön lajstromokba vezet
tetnek, hogy majdan az egész munkálat befejezése után 
még azon javítások is megállapíthatók legyenek, melyek 
az egész hálózatnak más országok méréseihez való csa
tolásánál szükségessé válnak.

3. E redm ények.

Eddig (1884— 1888-ig) az alaphálózatból 6400 km. 
van már megmérve, a fenmaradt rész pedig 5900 km. 
hosszú.

A mi az elért pontosságot illeti, úgy ez körülbelül 
3-szór akkora, mint a Bourdalouö-féle mérés; az eset
leges hibák kilométerenként középszámban 1 mm.-t
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tesznek, az állandó, vagyis következetes hiba pedig csak j 
0'3 mm.

Az átlagos költség kilométerenként 32 frank.
Ezen rendkívül kedvező eredmény mindenesetre első j 

sorban a műszerek és a mérési módozat tökéletességé
nek, valamint a franczia mérnökök pontosság-érzetének 
és lelkiismeretességének köszönhető, de nagy mértékben 
hozzájárul ahhoz a működő személyzet külön megjutal- 
mazására vonatkozó azon intézkedés is, hogy úgy a mű
szaki, mint a munkás személyzet, a napi teljesítmény 
terjedelmének és pontosságának megfelelő jutalomdíjban 
részesül, mely jutalom természetesen csak első ízben 
(tehát nem ismételten) végzett munka után jár ki.

Nem volna teljes a franczia országos magasságmérés 
intézményének megismertetése, ha be nem mutatnám 
röviden azokat a főbb műszereket és eszközöket is, 
melyek a szóban forgó méréseknél használatban vannak:

1. A z  alappontok.
Az alappontok — alakjukra nézve — némileg külön

böznek az általán használt vasfixpontoktól. — Az első
rendű fixpontok ugyanis 
(a mellékelt ábra szerint) 
állanak: egy bronzból ön
tött consolos táblából, 
mely egy bordázott erős 
csaptuskó által szilárdan 
a falba erősíthető. C-nél 
van a fáiból kiugró consol 
egy reáöntött gombbal, 
mely a tulaj dónképeni ma
gassági pontot képezi. T- 
nél van a csaptuskó és 
K -nál egy a falhoz simuló 
keret, melybe úgy mint a 
consol homloklapjába a 
pont tengerszin feletti ma
gasságát és annak a háló

zatban elfoglalt helyét megjelölő adatokat tartalmazó 
porczellán-táblácskák elhelyezhetők.

Az ezen főfixpontokon kivül használt másodrendű 
alappontok egyszerű félgömbfejü bronzszegekből állanak, 
melyek szolidabb épületek küszöbjébe, vagy műtárgyak 
alapgerendáiba vezetnek be.

2. A  m agasságm érő m űszer.

A méréshez használt műszer a «mozdítható szin- 
tezös» műszerek csoportjához tartozik és csakis azokat 
az alkatrészeket tartalmazza, melyek kizárólag magasság- 
mérésre szolgálnak. Legfőbb előnyei: gyors felállíthatás, 
jó távcső, nem túlságosan érzékeny libella, a buborék 
állásának a szemcső mellől való leolvashatása, stb. Mind
ezen —- és még számos nagyobb-kisebb jelentőségű — 
előnyök a műszernek egyes alkatrészein végzett javítá
sokban és tökéletesbítésekben gyökereznek.

Főbb vonásaiban ezek a tökéletesbítések a követ
kezők :

A) A  m ű sz e r  á llv á n y a .

Az ide vázolt műszerállvány fej deszkájához — a 
gyors felállíthatás szempontjából egy fémből készült 
gömbszelet G van erősítve; ezen gömbszeleten egy alul 
megfelelően kivájt К  fa
korong fekszik, mely egyet
len kézmozdulattal vízszin
tes állásba hozható, bár
milyen ferdén is álljon az 
állvány. — A fakorongnak 
fémből készült fészkeibe a 
műszer lábcsavarjai illenek 
be, minélfogva a koronggal 
együtt a műszer is közel víz
szintes helyzetbe hozható.—
Az állvány fej deszkáján, a 
gömbszeleten és a fakoron
gon keresztülmenő AA csa- i6. ábra.
varral a műszer szorosan
összeköttetik az állványnyal. Az ekként egy testté össze
kötött szerkezet vízszintességét mutatja egy a műszer 
tányérján lévő kis gömblibella, melynek képe egy föléje 
elhelyezett kis prizma által a működő mérnök szemé
hez vetíttetik. Ha a műszer így nagyjából elég vízszin
tesen áll, akkor ezt a helyzetet В  fojtó csavar meghúzása 
által biztosítjuk. Hozzátéve még, hogy az L5 m. magas 
állvány lábai nem tömör fából készültek, hanem centi- 
méteres vastagságú léczekböl kis tuskók által szilárdított 
rácsszerü alkotmányt képez, s a lábak begyei sem egy
szerűen kiálló vasszegekből állanak, hanem a lefelé vé
konyodó lábak végére ferde kúpalaku vassarúkból: köny- 
nyen belátható, hogy olyan szerkezettel állunk szem
ben, mely akármilyen talajon szilárdan áll és a szélnyo
más iránt sem olyan érzékeny, mint az eddig használt 
műszer-állványok.

л

B) A  távcső .

A távcső tárgylencséjének nyilása 36 f;m. — tehát 
elég alkalmas arra, hogy belőle meglehetős erős nagyí
tású csövet képezhessünk. A szemcső két lencsét tar
talmaz és megfordított képet mutat. A diafragmában 
három vízszintes irányszál foglaltatik, melyek azonban 
nem pókszálakból készültek, hanem a két lencse közé 
lehetőleg légmentesen — elzárt finom üveglapra vannak 
karczolva, még pedig szigorúan egyenlő — olyan távol
ságban, hogy a két szélső irányszál által a léczről leolva
sott hosszaság épen 100-ad része a műszer és a lécz 
közötti távolságnak.

A szemcső ezenkívül még igen praktikus berendezést 
mutat arra az esetre, ha a két észlelőnek (mert mint 
fentebb említve volt, Francziaországban mindig két 
egyén dolgozik egy műszerrel) különböző látóképessége 
van. Különböző látóképességgel biró egyéneknek 
hogy a parallaxist megszüntessék — a szemcsövet ki s be 
kell csavargatni, a mi eddig meglehetős hosszadalmas 
művelet volt. A franczia műszernél ezt egyetlen egy 
kézmozdulattal lehet elérni, mert itt a szemcső egyetlen 
egy nagy emelkedésű csavarmenettel van a távcsőbe

15. ábra.
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helyezve. Ha tehát a csavarvonal mentén levő két kis 
állító csavarkával megliatároljuk a kétféle látóképességii 
szemnek megfelelő két szemcső-állást, akkor nem kell 
mást tenni, mint a szemcsövet egyik esetben kissé for
gatva kihúzni, másik esetben pedig benyomni a távcsőbe 
és a kívánt helyes állás el van érve.

C) A  sz in tező .

A szintező csövének görbületi sugara 50 in., tehát 
egy osztályrész, mely körülbelül 2 mm. hosszú, 100 m. 
lécztávolság mellett, 5 mm.-nek felel meg magasságban. 
Az üvegcső osztály vonalai a középponttól jobbra-balra 
egybehangzó római számokkal vannak megjelölve és 
fekete képet mutatnak fehér alapon, a mi az eddigi zöld 
alappal bíró szintezők ellenében jelentékeny előnyt 
mutat.

Leglényegesebb újítása azonban a szintezőnek az, 
hogy a buborék állását a szemcső mellől lehet meg
figyelni, mi által a szerfölött kényelmetlen, s a buborék 
nyugodt állására is oly nagyon káros körüljárása a mű
szernek elesik, a műszer maga pedig olyan magasan áll
hat, hogy épen csak a távcsőbe lehessen még belenézni, 
a mi nemcsak azért fontos, mert általa a nyári nyugtalan 
atmoszférának kevésbé élénk rezgésü rétegébe lehet a 
távcsővel felemelkedni, de a mérnököt is megkiméli a 
kellemetlen és fárasztó ágaskodástól és hajlongástól.

A buborék képének a szemcsőhöz való vetítése egy 
prizma-rendszer segélyével történik. A mint ugyanis a

—\ A Q —
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17. ábra.

vázlatrajzból látható, a buborék két széle fölött egymás
hoz foglalva, két derékszögű üvegprizma, 1* és Q van 
elhelyezve, úgy hogy a két prizma egymástól való távol
sága mindig a buborék hossza szerint változtatható 
legyen. A buborékvégeknek a prizmák által vetített képe 
egy külön tokban elhelyezett U és S  prizmák által a 
szemcső magasságába vetíttetik.

Ezen négy prizma közül P-nek és fí-nek alsó oldal
lapjai kissé dombomra vannak csiszolva, azért, mert a

buboréknak a szemtől távolabb eső vége különben kisebb 
képet adna, mint az elölső vége; és ennek következ
tében — mint azt a 18-ik ábra mutatja — a buborék
végek és a beosztási vonalak közti hézag is különböző

nagyságú lenne, noha valóságban ezen hézagok egyen
lők. — A prizmalapok domborúságánál fogva ezen hiá
nyon segítve van, mert a távolabb álló buborékvégnek a 
képe megfelelően nagyítva mutatkozik és ezáltal egy 
szabályos keriilékalaku buborék benyomása keletkezik 
a szemlélőben, és ennélfogva a beosztási vonalak és bubo
rékvégek közti hézag megítélésében mindenféle tévedés 
ki van zárva.

A mennyiben ezek szerint a libellát közvetetlenül 
megnézni sohasem kell, azért ez egész hosszában, állan
dóan egy pergamentpapir ernyővel lehet beburkolva, 
miáltal a libella csövét a közvetlen napsugarak sohasem 
érik, tehát ez mindig egyenletesen lesz felmelegítve, s a 
kép is mindenféle oldalfénytől meg van óva.

A teljesen összeállított műszer képét a 19. számú 
ábra mutatja.

3. Л lécz.

Tudván azt, hogy a magasságmérésben a lécz beosz
tása és függélyes tartása is milyen fontos szerepet játszik 
és tekintetbe véve, hogy a szóban forgó méréseknél a 
legcsekélyebbnek látszó körülmények sincsenek figyel
men kiviil hagyva, nem csodálkozhatunk, ha a francziák 
a magasságmérő lécz tökéletesítése körül is minden lehe
tőt elkövettek.

A lécz három irányban mutat lényeges újítást, neve
zetesen :

a) Hőmérséklet okozta hosszváltozásának megniér- 
hetésében,

b) A beosztásban,
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c) A lécz tartásában, vagyis a függélyes állás biztosí
tásában.

Egyébként a lécz 3 méter hosszú, önleolvasásra van 
berendezve és nem egy tömör darab fából készül, hanem 
vékony fenyőfaléczből van összerakva.

a) A  k o m p e n z á ló  re n d sz e r .

A franczia országos magasságmérésnél a pontosság 
fokozásával annyira mennek, hogy a lécznek még a hő
mérséklet változása, vagy a nedvesség befolyása követ
keztében támadható hosszváltozását is naponkint kétszer- 
háromszor megfigyelik, noha a tapasztalat azt mutatta, 
hogy egy egész évben (1887-ben például) észlelt hőki
terjedés mindössze csak 50 centimillimétert ( =  Vímm.-t) 
tett ki méterenként; ugyanazon év június havában ész
lelt kiterjedés pedig csak 25—30 centimilliméter volt.— 
A kiterjedés mérvének leolvasására szolgáló berendezés 
a Borda-féle thermométerre emlékeztet.

Ugyanis:
A lécz hátsó lapjához egész hosszában 2 fém vonalzó 

van erősítve; az egyik vasból, a másik pedig sárgarézből 
készült. Ezen két fém vonalzó alsó végükön egymáshoz 
vannak szegecselve, felső végük pedig egy-egy igen 
finom beosztású mértékvesszőt hord, melyek egymástól 
függetlenül a faléczhez erősített, szintoly finom beosz
tású mértékvessző mellett szabadon elcsúszhatnak.

A mértékvesszők akként vannak beosztva, hogy 
a két-két különnemü anyag kiterjedési különbözeté- 
nek összege rögtön megadja az egész rendszernek méte
renkénti hosszkiterjedését, bármi legyen is a kiterjedés
nek okozója.

A beosztás finomsága miatt a leolvasást csak nagyító 
üveg segélyével lehet elvégezni.

b) A  lécz  b eo sz tá sa .

A magasságméréshez használt léczek lényegesen más 
beosztást mutatnak, mint az általán használt léczek.

Közönségesen a magasságmérő lé
czek csak centiméter szélességű sávo
kat mutatnak, felváltva fekete és fehér 
színben. Itt a leolvasás mindig többé- 
kevésbbé bizonytalan marad, mert a 
milliméterek csak becslés utján hatá
rozhatók meg, ennek pontos megejthe- 
tése pedig csak hosszú gyakorlat utján 
érhető el.

Francziaországban a léczmagasság 
meghatározásánál a becslés egyáltalá
ban ki van zárva; ott csak azt szabad 
felírni, a mi tisztán látható.

Ennek megfelelően a lécz is csu
pán egyes vonalak által van beosztva; 

még pedig a deciméterek vastagabb, a centiméterek és 
félcentimóterek vékonyabb, a kétmilliméterek pedig egész 
finom vonalakkal.

A vonalak vastagsága akként van választva, hogy az 
mindig épen az irányszál vastagságának megfeleljen, 
miből folyólag már a kép maga is megmutatja, hogy

CM~~=IJ
-  -  ------- s
CM.—=S,

20. áb ra .

mikor szabad a millimétereket leolvasni, mikor lehet 
csak a centimétereket és félcentimétereket venni, és 
mikor kell csak deciméterekkel, vagy fél deci méterekkel 
beérni.

A távcső nagyításához képest ugyanis:
170 m. távolságról csakis a deciméterek és azoknak 

fele látható még tisztán, többet tehát nem olvasnak; leg
feljebb igen jó világításnál lehet még ezen féldecimétert 
is elég biztosan felezni.

85— 100 m. távolság mellett leolvastatnak a centi
méterek, félcentiméterek és jó világítás mellett még a két
milliméterek ;

egyes milliméterek és ezeknek fele csakis 3 0 —40 m. 
lécztávolság mellett olvastatnak le.

o) A  lécz  függélyes ta r tá s a .

Azon helyes elvből kiindulva, hogy a magasságmérés 
pontossága nemcsak a műszer jóságától s a mérnök lelki
ismeretétől és pontosságérzetétől, hanem nagy részben 
a lécz függélyes tartásától is függ, a franczia országos 
magasságmérésnél erre különös gond van fordítva. E vég
ből a lécz két kis gömblibellával van ellátva, melyek 
közül az egyik a lécznek 10 és 11 dm. beosztása táján, 
a másik pedig a fi és 7 dm. között van megerősítve; két 
libella azért van használva, hogy akár földszíni karón áll 
a lécz, akár a fixpont consolján, a libella mindig ponto
san beállítható legyen.

A gömblibellák minden hónapban legalább egyszer 
rektifikálandók, a mi abból áll, hogy egy csüngő segé
lyével a lécz függélyesen felállíttatik és ezen állásban a 
buborék helye színes festékpont által megjelöltetik.

Hogy az egyszer függélyesen felállított lécz az egész 
operáczió tartama alatt mozdulatlanul álljon, megtá
masztják azt hátrafelé két hegyes végíi pálczával, mely
nek felső végei a lécz markolatjával összefoglaltatnak.

K özlőcsöves m agasságm érő .

A franczia országos magasságméréseknél használat
ban levő műszerek között látható volt még egy mű
szer, mely a régi kornak magasságmérő eszközére em
lékeztet.

Lallemand főmérnök ugyanis egy tökéletesbített közlő- 
csöves magasságmérőt állított ki, mely főleg föld alatti 
méréseknél volna czélszerüen alkalmazandó.

Ezen műszer lényegében a következő berendezés
sel bír:

Egy 50 m. hosszú és 8 mm. átmérőjű hajlékony réz
cső két végén egy 2 m. magas, 18 mm. átmérőjű üveg
csővel van összekötve és ez parafa-béléssel egy hasított 
fémcsőbe van foglalva. A két üvegcsőben felemelkedő 
vízoszlop magasságának pontos leolvasása végett ezen 
csöveken végig két egymással összekötött gyűrű mozgat
ható, melynek egyike a vizoszlop felső vége közelében 
szilárdan megerősíthető, a másik pedig a vízszinre állít
ható be pontosan. — Ezen pontos beállítás, a mennyi
ben a vízoszlop magasabb állású lenne, mint az ember 
szeme, egy felső gyűrűn alkalmazott prizma segélyével 
történik. - -  A pontosság fokozása végett a mutató cső-
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vek végénél, úgy mint a gyű
rűknél egy-egy érzékeny hő
mérő van alkalmazva, mely- 
lyel minden leolvasásnál úgy a 
víznek, mint az egész mérő 
eszköz fémalkatrészeinek hő
mérséklete is leolvastatik.

A mellékelt ábrára hivat
kozva, ezen készülék a követ
kező módon van összeállítva:

A-nál összecsavartatik a 
hajlékony rézcső a mutató cső
vel, /■ csapon át az egész ké
szülék vízzel lesz megtöltve, 
T-nél és I-nél vannak a hőmé
rők, a-val jelölve a mutató cső 
talapzata, mely a magasság te

aßyS-ban. Most 1 a hosszát rakjuk fel 2-től visszafelé, 
nyerünk egy pontot (1, 2)-ben, úgy, hogy 2, (1. 2) =  1 x.
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Ш. ábra.

Könnyű belátni, hogy (1, 2) pontból bocsátott füg
gélyes vonalnak és A C  alapnak szorzata egyenlő az 1, II 
trapézek területével.

Ezután összekötjük (1, 2) pontot 3-mal, az ezáltal 
a C  függélyesen ß-ban nyert metszéspont és 3 közötti 
hosszt (1, 2)-től rakjuk fel visszafelé (1, 2)-től, előáll 
(1, 2, 3) pont, mint az I, II, III trapézek területéhez 
tartozó magasság végpontja. Ezt összekötve 4-gyel és 
úgy eljárva, mint az előbbeni pontoknál, kapjuk az 
(1, 2, 3, 4) pontot, mely nem egyéb, mint az I, II, 
III, IV trapézek összes területeinek megfelelő magas
sági vonal végpontja.

Ennélfogva T — A E x H  (1, 2, 3, 4).

kintetében megmérendő karóra állíttatik; ennek függé- 
lyességét egy kis gömblibellával lehet megítélni. —- 
A vízoszlop magasságának leolvasására szolgálnak C  és 
I) gyűrűk, melyek közül az alsó, V  csavar által a mu
tató csőhöz szoríttatik, ,/;-nél látható csavar pedig egy 
fogas rendbe illik, mely a felső gyűrűt finoman a víz- 
szinre állítja.

A tulajdonképeni leolvasás a C  gyűrűbe vágott két 
kis nyíláson át történik, még pedig, ha a vízoszlop teteje 
a szem magasságában van, közvetlenül, ha pedig maga
sabban áll, a /i-nél alkalmazott prizma segélyével.

A mutatócsövek fent egy vékony tölcséralaku csö
vecskével vannak elzárva, ezen csövecskét pedig borítja 
egy fedél, melybe a levegővel való közlekedés biztosítása 
végett apró lyukacskák vannak fúrva.

Ha nem összefüggő trapézek területéről van szó, akkor 
a kérdést úgy lehet felfogni, mint ha a két trapéz között 
egy olyan foglaltatnék, melynek területe =  0. Lesz 
ugyanis két igenleges értékű trapéz I és III s egy 0 ér
tékű II. Mindezen trapézeknek közös alapjuk lévén, egé-
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23. ábra.

szén úgy járunk el, mint az előbbeni esetben (a II tra
péz magassága egyenlő 0-al) és kapjuk az (1, 2, 3)-al 
jelölt pontot, mint az A D  alaphoz tartozó magasság 
végpontját;

azaz T  =  (1, 2, 3) H x A D .

Ú jabb  m ódja a  te rü le tszám ításn ak .

A közmunkaministerium pa vili ónjában figyelmem 
még egy nagy terjedelmű rajzgyüjteményre irányult, mely 
Collignon Ede főmérnök által ajánlott újabb módját mu
tatta a grafikai területszámításnak.

A hozzácsatolt magyarázó szövegből vettem át a kö
vetkezőket:

Egy síkábra területének megmérése visszavihető 
I, II, III, IV trapézek területeinek meghatározására, mely 
trapézek alapjai egy közös egyenes vonalon feküsznek. 
E végből felezzük az egyes trapézek felső oldalait és 
jelöljük meg ezen felezési pontokat 1, 2, 3, 4-el. — Kös
sük össze ezen pontokat egymással, akkor az összekötő 
vonalak metszeni fogják a trapézek függélyes oldalait

Ugyanezen módszer követhető, ha egy A B C D  egy- 
közényt egy más alappal biró egyközénynyé kell átvál-

24. ábra.

toztatni, mert ez esetben a keresett egyközényt úgy lehet 
tekinteni, mint összegét А  В  C  D  négyszögnek és B E  
négyszögnek, mely utóbbinak magassága azonban =  0.
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A művelet végrehajtására kössük össze 1 és 2 közepeket 
és rakjuk fel 2 a hosszt 1-től 2 felé, ezáltal megkapj uk 
(1, 2) pontban a keresett egyközény magasságának 
végpontját.

Ezen szerkesztés könnyű módot nyújt arra, hogy a 
területszámításnál előforduló szorzást mellőzzük; ugyanis 
ha az A E  alaphosszt 1,10,100 méternek veszsziik, akkor 
már a talált magasság maga megadja a keresett terüle
tet, illetőleg annak 10-ed, vagy 100-ad részét.

Nagy előnynyel használható ezen módszer földmunka
tervezetekben előforduló keresztszelvények kiszámításé-

25. ábra.

nál, földmozgósítási kiegyenlítő vonalak megszerkeszté
sénél adott számsorozatok középértékeinek kiszámításá

nál (a nélkül, hogy előbb összegezni kellene a számso
rozatokat). Végül pedig görbe vonalak által határolt 
területek kiszámításánál ugyanazt a pontosságot lehet 
vele elérni, mint a Simpson-féle képlettel: —• Oszszuk 
fel ugyanis az adott példában az A B  alapot páros számú, 
pl. 8 egyenlő részre, minden osztáspontban emeljünk 
egy függélyest a görbe vonalig; húzzuk meg az A' m, mn, 
np és pB ' húrokat, vagyis kössük össze a páros számú 
függélyesek végpontjait egymással. — Az így nyert négy 
körszeletnek magasságait oszszuk fel három részre és 
ennek a húrtól számított 2/3-ad részében előállott ponto
kat jelöljük meg a, b, c, d-\e 1.

Most már csak össze kell kötni a-1 ó-vel, hogy az m 
függélyesen előálljon (ab) pont; ezen pontot összekötve 
C-vel, kapjuk (a b c)-1, ezt összekötve d-vei, előáll 
(a b  C d) pont, mint magassági végpontja az A B  alap
hoz tartozó egyközénynek, melynek területe egyenlő a 
görbe vonal által határolt területtel, azaz:

T  =  A B  X 4 (a b c d).
Az egyenlő távolságú függélyeknek az az előnyük 

van, hogy a metszéspontok távolságát a függélyesektől 
visszafelé felrakni nem szükséges.

Budapest, 1891. február havában.

H irschfeld Sám uel,
mmisteri mérnök.
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A csapadék eloszlása Magyarországon 1889. évben.

(Magyarország átnézeti térképével.)

Az előző kötetben tett ígéret beváltásául a jelen 
Évkönyvben is közöljük 1889. évre vonatkozólag a mel
lékelt térképet, mely arra van hivatva, hogy az évi csa
padékmennyiségnek térbeli eloszlásáról hazánk területén 
gyors és áttekinthető képet közvetítsen. Ezen térképen a 
600, 800, 1000, 1200, 1500 és 2000 mm. évi csapadék- 
mennyiségnek megfelelő isohyétdk vannak feltüntetve, 
t. i. azon görbe vonalok, melyek a közel egyenlő csapa
dékmennyiséggel biró területeket határolják. Az egyes 
csapadék-területek a térképen közölt skála szerint külön
böző sraffirozás által vannak egymástól megkülönböz
tetve.

A jelen térkép megszerkesztésére 151 figyelő állomás 
adatai szolgáltak alapul; a szóban forgó évben ugyanis 
csak annyi állomásunk volt, mely csapadékméréseit 
megszakítás nélkül az egész éven keresztül folytatta. 
Hogy ily aránylag csekély számú adat mellett az 
isoliyéták húzásánál a felfogásnak, sőt mondhatni az 
önkénynek tágas tér van hagyva, önmagától vilá
gos; jövőre a viszonyok e tekintetben kedvezőbben 
fognak alakulni, a mennyiben az 1889. évben a Tisza 
és mellékfolyóinak vízgyűjtő területén vízrajzi czélokra 
életbe léptetett csapadékmérő hálózat adatai is rendel
kezésünkre fognak állani.

Ha a mellékelt eloszlási térképtet a múlt évivel össze
hasonlítjuk, meggyőződünk arról, hogy az állomások 
túlnyomó része 1889. évben jóval nagyobb csapadék
mennyiséget szolgáltatott, mint az előző évben. Különö
sen szembeötlő a szaporulat (mintegy 540 mm.) Ung- 
megye északi részében fekvő O-Kemencze és Sztávna 
állomásoknál, minek folytán a múlt évben e vidéken 
mutatkozott- minimum az idén már fel nem található. 
Kiemelendő még azon körülmény, hogy a Maros melletti 
Pécska tájékán mindkét évben jelentkezett abszolút 
minimum az idén mélységéből veszített (164 mm.), 
úgy hogy 1889-ben Magyarországon oly vidék nem léte
zett, a hol az évi csapadékösszeg 400 mm.-nél alacso
nyabb lett volna. Az alsó Maros vízgyűjtő területén 
fekvő Valeamare, Berzova, Sistarovecz, Lippa és Arad 
állomásokon 1889-ben szintén jóval több csapadék esett, 
mint az előző évben, átlagban 480 mm.-rel. A Temes 
mellett fekvő Buziás, Temesvár, Párdány állomásoknak 
átlagban 360 mm.-rel, a Fehér- és Fekete-Körös között 
fekvő Monyásza állomásnak 673 mm.-rel nagyobb csa
padék jutott. Némi csökkenés csak nehány felsővidéki 
állomáson mutatkozik (Árvaváralja, Késmárk, Szepes- 
Igló, Eperjes, Orló stb.); megemlítendő még Abrud-

bánya, mely a legközelebbi környezetnél kisebb csapadé
kot mutat, úgy hogy e hely körül az idei térképen egy 
kis minimális szigettel találkozunk.

A két térkép figyelmes megtekintésénél lehetetlen 
észre nem vennünk, hogy azok nagyjában bizonyos typi- 
kus hasonlatosságot mutatnak: mind két rajzban az 
isohyétáknak több, majdnem ugyanazon területekre 
kiterjedő rendszere található; a maximumok mind két 
évben közel ugyanazon helyeken és ugyanazon számban 
lépnek fel. Az abszolút maximum (2500 m.-métert meg
haladó csapadékösszeggel) Horvátország délnyugoti hegy
vidékét foglalja el. Egy második maximum (1200—1500 
milliméter) a Mármaros északkeleti részében, a Tisza 
eredeténél mutatkozik; egy harmadik Monyásza körül és 
Krassó-Szörénymegye déli részében. Kisebb kiterjedésű 
maximalis területeket még Lepoglava, Pécs, üliegy és 
Uj-Huta körül találunk. A földrajzi eloszlásnak mind két 
évben mutatkozó eme hasonlatosságából joggal azon követ
keztetést vonhatjuk le, hogy itt oly jelenség előtt állunk, 
mely nem a véletlen kifolyása, hanem állandóan működő 
tényezőknek, hegy- és vízi aj zi viszonyoknak nyilvánulá- 
saként tekintendő.

Jóllehet nálunk normális csapadékösszegek csak 
aránylag kevés hely számára és csak rövid megfigyelési 
sorozatokból vannak megállapítva, mégis — hogy az 
1889. évi csapadékviszonyok megítélésére támpontot 
nyerjünk — összehasonlítottuk a szóban forgó év csapa
dékeredményeit az eddig rendelkezésre álló több évi 
átlagos értékekkel és ezen összehasonlítás eredményéül 
röviden a következőket közölhetjük: a felső Tisza víz
gyűjtő területén fekvő állomások 1889. évben majd 
kivétel nélkül kelleténél kisebb csapadékot kaptak s 
Luhi 306, Fájná 226 mm.-nyi hiányt mutatnak. Álta
lában mondhatni, hogy ezen vidéknek a normális csa
padékmennyiségnek csak 88 százaléka jutott osztály
részül. A szamosvölgyi állomások ellenben jelentékeny 
fölösleget mutatnak, Kolozsvár 174, Deés 141 mm.-t; 
csak Szatmár mutatott csekély hiányt, míg Nagy-Bánya 
csapadéka a tízévi átlaggal teljesen egyezett. A Maros és 
mellékfolyóinak vízgyűjtő területén leesett csapadék a 
több évi átlagot szintén jelentékenyen túlhaladta: Gör- 
gény-Szent-Imre 203, Gyulafehérvár 108, Valeamare 
406, Arad 262 mm.-nyi többletet szolgáltatott. A Bod
rog és mellékfolyóinak területén átlagban a normális 
mennyiségnek 15 százalékával kevesebb, a Temes és 
Bega területén 26 százalékkal több esett.

K u r lä n d e r  I g n á c z ,
a meteorologiai m. kir. központi intézet aligazgatója.
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Gátszakadások hatása a víztömegekre és vízállásokra.

(3 ábrával.)

Az 1888-ik évi rendkívül magas árvíz által a Tisza- 
völgy számos pontjánál előidézett gátszakadások és ma
gasparti átömlések következtében egy nagyobb terje
delmű tanulmányba kezdett a vízrajzi osztály azon 
czélból, hogy meghatározza az egész Tisza mentén azt a 
vízszínt, mely előállott volna, ha az egész víztömeg a 
Tiszában lett volna kénytelen végig futni, vagyis ha 
1888-ban oly védelemképes töltésrendszerrel bírtunk 
volna, mint a minővel jelenleg rendelkezünk.

Ezen nagyfontosságu tanulmánynak ez ideig csak a 
tokaji szakaszra vonatkozó része van befejezve, a kö
zépső és alsó szakaszra vonatkozók pedig folyamatban 
vannak s mihelyt az egész Tiszáról be lesz fejezve, nem 
fogjuk elmulasztani, hogy az egész tanulmány menetét 
és a belőle nyert eredményeket a vízrajzi osztály évköny
vei utján közzétegyük.

Ezúttal csak a vizsgálódások folyamán tisztába ho
zott nehány igen érdekes szabályt akarunk megismer
tetni, melyek sokszor nagyon alkalmasak lesznek a gát
szakadások és oldalkiömlések hatásának gyors felisme
résére és megállapítására, különösen abban a tekintetben, 
hogy:

1. A víz színe mily magasra emelkedett volna a j 
szakadás alatti vonalon, ha a töltés ki nem szakadt 
volna és a felülről jövő víztömegnek egy része oldalt ki 
nem ömlött volna?

2. Mennyi víz folyt el oldalt a szakadáson?
Ez a két kérdés minden töltésszakadásnál fel szokott 

merülni; szükséges dolgot vélünk tehát cselekedni, 
midőn erre vonatkozó felfogásunkat és fejtegetésünket a 
következőkben közöljük:

Általánosan elismert dolog, hogy a folyamok med
rében és víztömegében végbemenő mindennemű válto
zások megliamisítatlanul a vízállásokban tükröződnek 
vissza. Azt is tudjuk, hogy ha két vízmércze által hatá
rolt folyamszakaszban a meder változatlan marad, a két

: vízmérczén észlelt vízszinváltozások közötti összefüggés 
is állandó marad, de kétségkívül rögtön megváltozik a 

I viszony, mihelyt a figyelembe vett szakaszban a felső 
mérczénél elhaladó víztömeg akármilyen oknál fogva 
megcsökken, avagy ha a mederben hirtelen, például 
jégtorlódás folytán, valami változás történik. Egy szóval 

i rendes körülmények között a két szomszédos vízmérczé- 
ről nyert adatok olyan szoros összefüggésben állanak 

j egymással, hogy az egyikből a másikra majdnem centi
méterekre menő pontossággal lehet következtetni. (Ezen 
alapszik különben az árvízjelzés gyakorlata.)

Ha tehát egy bizonyos vízmérczéről gyűjtött adatok 
' és a fölötte fekvő mérczeadatok között eltérést veszünk 
I észre, akkor ebből okvetetlenül következik, hogy vagy 
1 valami akadály támadt a mederben, vagy a víztömeg egy 

része kiszabadult és megkerülte az alsó mérczét (fel
téve, hogy az alsó mérczén alul nem ömlik be oly mellék
folyó, mely a vizmérczéig visszahat).

Az első és utolsó esetet kizártnak tekintve, vizsgál
juk meg, hogy az oldalkiömlések milyen módon hatnak 
és miképen ismerhetők fel a mérczéről gyűjtött ada
tokban ?

Hogy a hatást biztosan felismerhessük, múlhatat
lanul ismernünk kell mind a két vízmérczénél a külön
böző vízállásoknak egymás közötti összefüggését; de 
minthogy az alacsonyabb és magasabb vízállások egyenlő 
magasság-különbözeteinek nem egyenlő tömeg-külön
bözetek felelnek meg, ennélfogva a fenforgó kérdések 
megfejtésének egyszerűsítése czéljából nem a vízállások 
vonalait, hanem a vízállásokból megfelelően felrakott 
víztömegek vonalait veszszük fejtegetésünk alapjául, 
egyszersmind közöljük az egyes eseteknek számsze
rinti adatait is, csupán azt téve fel, hogy vizsgáló
dásaink kezdeténél a folyó víztömege másodperczenkint 
1000 köbméter.
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I. eset, m időn oldal folyás nincs. ki.
o ld a lt

eset, m időn több viz folyik  el 
m in t a m ennyi felü lről érkezik .

III. eset, m időn annyi viz fo ly ik  el 
oldalt, a  m ennyi fe lü lrő l érkezik .

bD
-Фж A víztömeg növekszik Felülről érkezik

5 0
-Ф Oldalt elfolyik bo Oldalt elfolyik

Mederben maradhO
© egyenként összesen és tovább folyik a Ею© egyenként összesen bO

Ф egyenként összesen
. пз m 3 m 3 mederben Ti m 3 Ш  3 m 3 1—1 m 3 m  3 m3

0 0 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0 1000
1 +.200 200 1200 1 +  210 210 990 1 +  200 200 1000
2 +  180 380 1380 2 +  195 405 975 2 +  180 380 1000
3 +  100 540 1540 3 +  180 585 955 3 +  160 540 1000
4 +  140 080 1680 4 -i- 165 750 930 4 +  140 680 1000
5 + 120 800 1800 5 +  150 900 900 5 +  120 800 1000
(i +  100 900 1900 о +  135 1035 865 6 +  100 900 1000
7 +  80 980 1980 7 +  120 1155 825 7 +  80 980 1000
s +  00 1040 2040 8 +  105 1260 780 8 +  60 1040 1000
9 +  40 1080 2080 9 +  90 1350 730 9 +  40 1080 1000

10 +  20 1100 2100 10 +  75 1425 675 10 +  20 1100 1000
11 +  10 1110 2110 11 +  60 1485 625 11 +  10 1100 1000
1-2 0 1110 2110 12 -}- 45 1530 580 12 0 1110 1000
13 — 5 1105 2105 13 +  30 1560 545 13 5 1105 1000
14 10 1095 2095 14 +  15 1575 520 14 — 10 1095 1000
15 15 1080 2080 15 0 1575 505 15 —  15 1080 1000

1 V .  eset, m időn az o ldalfolyás víz
töm ege  gyorsan  növekszik .

V .  eset, m időn az o ldalfolyás töm ege  
lassan növekszik .

V I .  eset, m időn az o ldalfo lyás víz
töm ege á llandóan egyen lő  m arad.

bGО
00

Oldalt elfolyik
Mederben marad

50V®
Ж

Oldalt elfolyik
Mederben marad

Ü0 Oldalt elfolyik
Mederben marad

50©
iO
T i

egyenként összesen 5 0
Ф egyenként összesen té

Ф egyenként összesen
m 3 1 m 3 m 3 m 3 Ш 3 m 3 Ti m 3 m 3 m 3

0 0 1 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0 1000
1 +  200 200 1000 1 +  200 200 1000 i +  200 200 1000

- ) +  180 380 1000 2 +  180 380 1000 2 + 180 380 1000
3 +  00 440 1100 3 +  30 410 1130 3 0 380 1160
4 + © © 1180 4 +  30 440 1240 4 0 380 1300
5 +  00 500 1240 5 +  30 470 1330 5 0 380 1420
(1 +  60 020 1280 o +  30 500 1400 6 0 380 1520
7 +  00 080 1300 7 +  30 530 1450 7 0 380 1600
8 +  00 740 1300 s +  30 560 1480 8 0 380 1660
9 +  00 800 1280 9 +  30 590 1490 9 0 380 1700

10 +  OO 860 1240 10 +  30 620 1480 10 0 380 1720
11 +  60 920 1190 11 +  30 650 1460 11 0 380 1730
12 +  60 i 980 1130 12 +  33 680 1430 12 0 380 1730
13 +  60 1040 1065 13 +  30 710 1395 13 0 380 1725
14 -I- 60 1100 995 14 +  30 740 1355 14 0 380 1715
15 +  60 1160 920 15 +  30 770 1310 15 0 380 1700

V II. eset, m időn az o ldaltölyás víz
töm ege nagyon lassan  fogy.

V i l i . ese t, m időn az o ldalfo lyás víz
töm ege lassan fogy.

IX . eset, m időn az o ldalfo lyás víz
töm ege gyorsan  fogy.

5 0•Ф
Ж

Oldalt elfolyik
Mederben marad

5 0*©
09

Oldalt elfolyik
Mederben marad

bß Oldalt elfolyik
Mederben marad>350© egyenként i összesen Ф .egyenként összesen esф egyenként összesen

i—1 m 3 I m 3 m3 8H m3 m 3 m 3 Ti 1—1 m 3 m 3 m 3

0 0 0 1000 0 0 0 1000 0 0 0 1000
1 +  200 200 1000 1 +  200 200 1000 1 +  200 200 1000
2 +  180 380 1000 2 +  180 380 1000 2 +  180 380 1000
3 — 10 370 1170 Qö - 30 350 1190 3 -  60 320 1220
4 10 360 1320 4 30 320 1360 4 — 60 260 1420
5 10 350 1450 5 — 30 290 1510 5 — 60 200 1600
6 10 340 1560 6 — 30 260 1640 6 — 60 140 1760
7 10 330 1650 7 30 230 1750 7 ■ 60 80 1900
8 — 10 320 1720 8 30 200 1840 8 60 20 2020
9 — 10 310 1770 9 30 170 1910 9 -  60

10 10 300 1800 10 30 140 1960
11 — 10 290 1820 11 — 30 110 2000
12 10 280 1830 12 — 30 80 2030
13 10 270 1835 13 30 50 2055
14
15

10 260 
10 . 250

1835
1830

14
15

30 
— 30

20 2075
*  A felülről érkező víztömegekből (I. eset utolsó 

rovat) levonva az oldalt elfolyó víztömegeket.



GÁTSZAKADÁSOK HATÁSA A VÍZTÖMEGEKRE ÉS VÍZÁLLÁSOKBA.4(5

Mindezen számadatokat felrajzolva keletkezik az 
1-ső ábra.

Ezen ábra bővebb megismertetéséül szolgáljanak a 
következő megjegyzések.

Midőn még nincs oldalfolyás, akkor a víztömeg vo
nala kimutatja a felülről érkező és a mederben tovább 
folyó összes víztömeg időegységenkénti (mondjuk: napi) 
növekedését, kulmináczióját és fogyását. (I. vonal.)

Midőn oldalt több víz folyik el — például a töltés- 
szakadáson — mint a mennyivel a felülről érkező víz
tömeg növekszik, akkor igen természetes, bogy a meder
ben maradó víztömeg ennek megfelelően fogy, még pedig 
annyival, a mennyivel több folyik el oldalt, mint a meny
nyivel az érkező víztömeg növekszik, ekkor tehát a me
derben maradó víztömeg vonalának alább beli süllyedni. 
(П. vonal.)

Midőn oldalt épen annyi folyik el, a mennyivel a 
felülről érkező víztömeg növekszik, akkor a dolog ter
mészeténél fogva a mederben maradó víz tömege se nem 
fogy, se nem növekszik, vagyis: egyenlő marad, tehát 
vonalának ekkor vízszintesnek kell lenni. (III. vonal.)

Midőn oldalt kevesebb folyik el, mint a mennyivel 
a felülről érkező víztömeg növekszik, akkor a mederben 
maradó víztömeg is megfelelően növekszik, még pedig 
annyival, a mennyivel több az érkező víztömeg növeke
dése, mint a mennyi oldalt elfolyik; a mederben maradó 
víztömeg vonala tehát ekkor emelkedő.

Ilyenkor azonban több jellegző esetet lehet megkü
lönböztetni, a melyeket hogy valamely ábrában is ki lehes
sen mutatni, feltettük, hogy például két napig (időegység) 
épen annyi folyik el oldalt, mint a mennyivel a felülről 
érkező víztömeg növekszik; a mely két napon tehát a me
derben maradó víztömeg vonala vízszintes; a harmadik 
napon azonban kezd kevesebb elfolyni, mint az érkező 
víztömeg növekedése. Ezt feltételezve látjuk, hogy:

Midőn az oldalfolyás víztömege folyton növekszik, 
vagyis: mikor az érkező és mederben maradó víztömegek 
közti különbözet folyton növekszik, akkor a mederben ma
radó víztömeg vonala gyorsan legörbül, vagyis: laposabb, 
és a kulmináczió ideje hamarább áll be. (IV., V. vonal.)

Midőn az oldalfolyás víztömege állandó mennyiség; 
vagyis: mikor a mederben maradó víztömeg egy állandó 
tömeggel kevesebb a felülről érkezőnél, akkor a meder- 

i ben maradó víztömeg vonalának parallelnél, kell lenni 
(függőleges irányban) az érkező víztömeg vonalával, és a 
kulmináczió ideje nem változik. (VI. vonal.)

Midőn az oldalfolyás víztömege folyton fogy, vagyis: 
mikor az érkező mederben maradó víztömegek közti kü
lönbözet folyton kevesbedik, akkor a mederben maradó 
víztömeg vonala lassan görbül, tehát meredekebb és egye
sül az érkező víztömeg vonalával akkor, a mikor az oldal
folyás egészen megszűnik (az egyesülés az ábrában nem 
látható), a kulmináczió pedig későbben áll be. (VII. vonal.)

Midőn az oldalfolyás később szűnik meg, miután az 
érkező víz kulminálna, akkor a mederben maradó víz
tömegnek nincs külön kulminácziója, hanem azon időben 
és magasságban I,alminál, a mikor az oldalfolyás 
megszűnik. (VIII. vonal.)

Midőn az oldalfolyás előbb szűnik meg, mielőtt az 
érkező víz kulminálna, akkor a mederben maradó víz
tömeg csak azon időben s oly magasságban kulminál, 
mintha nem is leli volna oldalfolyás. (IX. vonal.)

A fentebb elmondottak oly természetes, magától ér
tetődő igazságok, hogy semmi bővebb bizonyításra nem 
szorulnak, és csak azért soroltuk elő, hogy belőlük viszont 
levonhassuk az alább következő szabályokat, a melyek 
a védőgát átszakadásából, vág}7 más okokból eredő oldal- 
folyás körülményeire világos tájékozást, víztömegére 
nézve pedig biztos adatot nyújtanak.

A fentiekből ugyanis az következik, hogy ha valamely 
vízmércze minden vízállásának megfelelő víztömegét már 
ismerjük, tehát ha már biztosan tudjuk az összefüggést 
a víztömegek és vízállások között, akkor az ilyen vízmér- 
czének vízállásaiból, illetőleg víztömeg-vonalából bizto
san következtethetünk a felette esetleg történt kiszakadás 
körülményeire és következményeire.

A kiszakadás alatt (nem igen nagy távolságban) fekvő 
vízmércze vízállásainak megfelelő víztömegek vonalát 
felrajzolván úgy, a mint az a felsőbb vízállásokból követ
keztetve kiszakadás nélkül lett volna és úgy a mint a 
kiszakadás folytán tényleg volt, ez az utóbbi vonal a kö
vetkezőkről tanúskodik :

1. A vonalnál: lesülyedése a vízszintes alá azt mu
tatja, hogy több víz folyik ki a szakadáson, mint a meny
nyit növekszik a felülről oda érkező víztömeg. (II. vonal.)

2. A vomdnak vizszintessége azt mutatja, hogy a 
kiszakadáson épen annyi víz folyik el. mint a mennyit 
növekszik az érkező víztömeg. (III. vonal.)

3. A vonalnak emelkedése a vízszintes fölé azt mu
tatja, hogy a kiszakadáson kevesebb víz folyik el, mint 
az érkező víztömeg növekvése, tehát a kiszakadás szel
vénye, illetőleg emésztése kisebbedül. (IV., V., VI., VII., 
VIIL, IX. vonal.)

4. A vonal parallelsége (függőleges irányban) az 
érkező víztömeg vonalával azt mutatja, hogy a kiszakadá-
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son állandó mennyiségű víztömeg folyik el; tehát a kisza
kadás szelvénye, illetőleg emésztése állandó (YI. vonal.)

5. /I kulmináczió általában abban az időbon áll be, 
a midőn az érkező víztömeg (I. vonal) napi +. változata 
egyenlő az oldalfolyás víztömegének +  napi változatával. 
(IV., V., YI. vonal.)

6. A kulmináczió ideje es magassága semmit sem 
rádiózik, ha a kiszakadás elzárása után még növekszik 
felülről érkező víztömege, vagyis: a mikor az érkező 
viz kulminácziója előtt sikerül a kiszakadás elzárása. 
(IX. vonal.)

7. A knlmináczió ideje nem változik az esetben sem, 
ha a kiszakadáson állandó mennyiségű víztömeg folyik 
el, csak magassága mariul alantabb megfelelően a ki
folyó víz tömegének. (YI. vonal.)

8. A kulmináczió ideje hamarább áll be, ha a kisza
kadás szelvénye, illetőleg emésztése folyton növekszik, — 
magassága pedig alantabb marad megfelelően az oldal
folyás víztömegének. (IV., Y. vonal.)

9. A kulmináczió ideje későbben áll be, lia a kisza
kadás szelvényének, illetőleg emésztésének folytonos 
fogyása oly lassú, hogy az érkező víztömeg napi külön- 
bözete hamarább válik egyenlővé az oldalfolyás víztöme
gének napi különbözetével, mielőtt az oldalfolyás telje
sen megszűnt volna. — Л kulmináczió magassága 
ilyenkor szintén alantabb marad. Például: а VII. vonal
ban a napi különbözet: — 10 m!, az érkező víztömeg 
I. vonalának napi különbözete pedig a 13— 14-ik na
pon : — 10 m3; tehát e napon kellett kulminálni a me
derben maradó víztömeg VII-ik vonalának.

10. A kulmináczió a kiszakadás elzárásának idejé
ben áll be, ha a kiszakadás elzárása az érkező víz kul
minácziója után történik. Ilyenkor a kulmináczió ma
gassága egyenlő az érkező víztömegnek az oldal folyás 
megszűnése idejében beálló 'magasságával.

A fenti szabályok gyakorlati alkalmazására szolgáljon 
a következő példa:

Ábrázolja például: a 2-ik ábrában az I. vonal az ér
kező, a Il-ik vonal pedig az oldalfolyás után mederben 
maradó víztömegek vonalát.

Ezekből a vonalakból a kiszakadásnak következő tör
ténete olvasható le.

Az 1-el jelölt nap kezdetén oldalfolyás, mondjuk: 
kiszakadás történt, a minek emésztési szelvénye folyton 
növekedett a 4-ik nap végéig; az 5-ik napon azonban 
sikerült az oldalfolyást valamivel, például: a kiszakadás 
elzárásával kevesbíteni, úgy hogy az folyton kisebbedet! 
a 6-ik nap végéig; ezután a 7— 11-ik napokon az elzá
rás munkája egyenlően haladt előre a felülről érkező víz
tömeg növekedésével, miután e napokban állandóan 
egyenlő tömegű víz folyt el oldalt; a 12-ik napon az 
elzárás munkája már gyorsabban haladt előre és a 14-ik 
nap végén az oldalfolyás egészen el lett zárva. — Az I. és 
Il-ik vonal közötti merőleges távolságok egyszersmind 
megmondják azt is, hogy időnként mennyi víztömeg 
folyt el oldalt? Nevezetesen, hogy az 5-ik nap végén volt 
a legnagyobb oldalfolyás, mikor 650 m3 folyt el a kisza
kadáson másodperczenkint.

Az előbbiekben közölt fejtegetések és szabályok csak 
a töinegvonalakra érvényesek ugyan egész pontossággal, 
de azért — a gyakorlati élet követelményeit kielégítve — 
alkalmazhatjuk a vízállás vonalaira is ; mert a vízállások 
vonalából vont következtetések csak annyiban térnek el 
a tömegvonalétól, a mennyiben a több és kevesebb víz
tömegek egyenlő víztömeg-változásainak nem mindenkor 
felelnek meg egyenlő magasság-változások a vízállások 
vonalán; ilyenkor tehát némileg eltér a vízállások vona
lából vont következtetés a szigorúan vett valóságtól; de 
miután a vízállások vonala is nagyon becses tájékozást 
nyújt a kiszakadás körülményeiről, sőt azt a magassági 
különbözetet, mely a kiszakadás következtében létre 
jön, a lehető legnagyobb pontossággal közvetetlenül 
kimutatja, — ennélfogva gátszakadások esetében magá
ból a vízállások vonalából is kielégítő pontosságú követ
keztetéseket vonhatunk le.

Igen érdekes élő példát szolgáltatnak erre a tokaji 
szakaszon 1888-ban létrejött szakadások és magasparti 
átömlések, a midőn volt köztük olyan, mely a vizet csak 
rövid ideig vonta el a Tiszától, — több más olyan, a 
mely állandóan egyenlő víztömeget emésztett, és végre 
olyan is, a mely az áradás tartama alatt mindig több és 
több vizet vezetett el a Tisza medréből.

Hogy ezen átfolyások hatását a fentebb előadott 
elmélkedések nyomán, úgyszólván lépésről-lépésre tanul
mányozhattuk, azt leginkább annak az intézkedés
nek köszönhetjük, a mely szerint nagyobb mérvű áradá
sok alkalmával az állami mérczéken a vízállás 2 óránkint 
olvastatik le.

Az 1888-iki árvíz Tokajtól Tisza-Dobig összesen 16 
helyen ömlött ki a Tiszából, még pedig az első gátszaka
dás a kenézi mércze tőszomszédságában márczius 23-án 
délben történt Tisza-Dobnál, a hol a víz egy körülbelül 
500 holdnyi zárt medenczét öntött e l; márczius 24-én 
délelőtt átömlött a víz Tisza-Dada és Lök között több 
helyen, részint állandóan egyenlő, részint pedig folyton 
növekedő víztömeget vonva el a Tiszától; márczius 24-én 
délben Tisza-Eszlárnál ismét gátszakadás történt, mely 
megint csak egy mérsékelt kiterjedésű zárt katlant töl
tött be, — végül márczius 25-én Tisza-Lök déli részén 
támadt nehány átömlés, a mely, miután mintegy 5000
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holdnyi területet elárasztott, tovább vonult az alsó sza
bolcsi nagy ártér felé.

Mindezen oldalömlések hatása a taktakenézi állami 
vízmérczéről leolvasott vízállásoknak itt közölt rajzából 
is felismerhető (3-ik ábra). Megjegyezzük azonban, hogy

tűL QpicA'xeX S .

miután e rajz a vízállásokat ábrázolja, a vízállásokkal 
pedig nem egyenlően változnak a megfelelő víztömegek, 
ennélfogva a vízállásokból kiolvasott hatás is nem oly 
biztos, mintha azt a víztömegek vonalaiból következtet
tük volna.

A kenézi vízállások rajzát mindenekelőtt ki kellett 
egészíteni azon vonallal, a mely szerint a kenézi vízállá
sok alakultak volna, ha semmi oldalkiömlés nem támadt 
volna.

Ez annyival könnyebben volt végezhető, mert árvíz
jelzési tanulmányainkból tudtuk, hogy a Tokajnál el
haladó árhullám 12— 13 óra alatt érkezik le Kenézre 
és ott olyan vízmagasságot idéz elő, mely L63 méterrel 
alacsonyabban áll a «0» fölött, mint Tokajban.

Ezen tapasztalati szabály segélyével lett megszer
kesztve a kenézi mérczénél várható volt vízállás, mely 
a mellékelt rajzban pontozott vonallal van megjelölve.

Mindenekelőtt azt látjuk ezen rajzból, hogy már- 
czius 23-án délben a dobi (tótfüzi) szakadás pillanatá
ban a kenézi mérczénél a víz megszűnt áradni (a), sőt 
nem sokára jelentékeny apadásnak indult, a mint a sza
kadás annyira fejlődött, hogy az érkező víztöbbletnél 
nagyobb tömegű vizet volt képes oldalt vezetni.

Délután 6 órakor (b) megszűnt az apadás, mert 
akkor állott be az érkező víztöbblet és a szakadás 
emésztő képessége között az egyenlőség. Ej fél tájban (c), 
midőn a felfogó medencze már megtelt, a víz ismét 
áradni kezdett, még pedig azon hirtelenséggel, mely 
szükséges volt, hogy a kiszakadás nélküli vízmagasságot 
ismét elérje: de csakhamar vége szakadt ezen hirtelen 
emelkedésnek (d), meid akkor érkezett ide a Dada és 
Lök között meginduló magasparti (//) átömlések hatása, 
mely eddig még csak mérsékelt mennyiségű vizet vezet
vén el a Tiszától, a vízállás vonalát párhuzamosan tar
totta az eredeti (pontozott) vonallal mindaddig, míg 
Lök körül a nagyobb terjedelmű, de szintén csak kor
látolt medenczébe szolgáló (II) átömlés nem támadt, 
A löki katlan megtelése után (fi) a vízállás ismét hirtelen 
kiszakadás nélküli vonalba akart felemelkedni (m), 
ebben azonban akadályozva lett az Eszlárnál 1 2 órával 
előbb történt nagymérvű (111) gátszakadás hatásának 
oda érkezése által.

Ezen (111) gátszakadás hatása alatt a víz hirtelen 
leapadt (n) és hat óra múltával — az eszlári medencze 
megtelése után — a vízszín ismét emelkedni (no) kez
dett; ezúttal azonban kissé enyhébben, mint a hogy a 
kiszakadás nélküli vonal szerint emelkednie kellett volna, 
mert a dada-löki vonalon támadt magasparti átömlések 
a felülről folyton jövő áradás következtében valószínűleg 
kiterjedésben mindinkább nagyobbodtak és a löki leg
utolsó szakadásokkal együtt az érkező víztöbbletnél 
nagyobb víztömeget vontak el véglegesen a Tisza med
rétől. —

Ezek volnának a qualitative tett következtetések, 
melyeket a tárgyalt esetben a vízállási rajzból levonni 
lehet.

Quantitás tekintetében szintén képesek vagyunk a 
közölt rajzból következtetni azt, hogy mekkora lett 
volna a legnagyobb vízmagasság a kenézi mérczén, ha 
semmi oldalkiömlés nem történt volna?

Ez ugyan már valamivel nehezebb kérdés az előbbi
nél, de ha 10 15 cm.-nyi pontossággal megelégszünk,
akkor a rajz erre is azonnal megfelel: A várható magas
ság-többlet ugyanis nem más, mint a tényleges vízállás 
és a kiszakadás nélküli pontozva jelölt vízállási vonalak
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legmagasabb pontjainak magasság-különbsége, — jelen 
esetben 35 cm.

Ha a kenézi vízállásoknak megfelelő víztömegek is 
biztosan ismeretesek volnának már, akkor arra is biztos 
feleletet adhatnánk, hogy mily víztömeg folyt el oldalt 
1888-ban a dada-löki vonalon? Ez t. i. annyi, a mennyi 
a kenézi 6’85 és 7-20 m. közti vízállásnak megfelel; de 
mivel úgy a kenézi, mint a tokaji maximális vízállásnak 
víztömegeit eddig még nem lehetett megmérni, azért e 
kérdésre most még nem felelhetünk.

Mindezeknek előadásából azonban .eléggé kitűnik, 
hogy a gátszakadások vagy oldalkiömlések hatásának

elbirálásánál sokkal okszerűbb a vízmérczékről gyűjtött 
adatokat segítségül venni, mint megbízhatlan tévutakra 
térni olyan vízsebesség-képletek nyomán, melyek még 
rendes mederrel és megmérhető eséssel bíró vízfolyások 
kiszámításánál is csak a legnagyobb óvatossággal hasz
nálhatók fel; mert igen könnyen megeshetik -— a mint 
eddig többnyire megesett -—- hogy jelentéktelen kis sza
kadásokra a képletek nyomán nagyobb vízemésztést ka
punk, mint a mennyi az egész hullámtéren tényleg 
elfolyik, pedig a hullámtér — bármilyen nagy gátszaka
dás következtében — még sohasem ürült ki.

Fixpontok elhelyezése a Tisza mentén.

(S ábrával.)

Az 1840-es évek során — a folyószabályozás és 
ármentesítés czéljából történt első rendszeres felmé
rések alkalmával — a Tisza mentén megállapíttattak 
egyes állandó pontok (leginkább templomküszöbök) 
magasságai, egy közös alapsíkra vonatkoztatva, a mely 
pontok — Vásárhelyi-féle fixpontok név alatt — még ma 
is alapul szolgálnak a Tisza völgyében minden magas
ságmérésnél. Ezen fixpontok azonban az idők folyamán 
nagyrészt elpusztultak, a megmaradtak pedig — szaka
szonként újakkal pótolva — nélkülözik az egységes mé
rés előnyeit; mely körülmény az egyes folyamszakaszok 
határánál (mint Csap, T.-Füred, Csongrád, Titel) tapasz
talt lépcsőkben szembeszökően nyilvánul, de különben is 
általánosságban kimondható, — hosszabb vonalat véve 
tekintetbe, — hogy ezen régi magasságmérés ma már 
nem felel meg teljesen azon fokozott igényeknek, melyek 
a mai tökéletesebb műszerek és mérési módozatok alap
ján egy alap-magasságméréssel szemben joggal támaszt
hatók. Ezek folytán az utóbbi időkben általánosan érzett 
szükség lett a folyammérnököknél egy újabb egységes 
alapmagasságmérést teljesíteni a Tisza mentén.

Midőn a Tiszameder változásának nyilvántartásával 
és az e czélból szükséges felvételek keresztülvitelével a 
vízrajzi osztály megluzatott, ezen alap-magasságmérés 
teljesítését első teendői közé vette fel s e végből első 
sorban is fixpontokról gondoskodott, N.-Szőllőstől kezdve 
az egész Tisza mentén.

Ezen fixpontok elhelyezése 1888-ik évben meg is 
kezdetett a volt közmunka- és közlekedésügyi m. kir. 
ministerium szám alatt kelt rendelete alapján s
1889-ben befejeztetett.

Bár a vízrajzi osztály évkönyveinek 1888-ik évi kö
tetében e fixpontokról már ismertetés van közölve, he
lyén valónak látjuk, hogy azokról itt — a munka befe
jezte után — egy kissé részletesebben szóljunk.

A magassági fixpontok általános kellékein kívül, 
hogy t. i. azok változatlan magassággal bírjanak, az idő

járás behatásának s erőszakos megrongálásnak kevésbbé 
legyenek kitéve, könnyen hozzáférhetők s minden kétség 
nélkül könnyen feltalálhatok legyenek, szükséges volt, 
hogy ezen fixpontok a Tisza hosszában egyenlően 
elosztva s a folyóhoz lehetőleg közel, de megvédett terü
leten helyeztessenek el; minélfogva a fixpontok helyéül 
mindkét parton első sorban a folyómenti községek szi
lárdan épült templomai választattak ki, másod sorban 
pedig, a mennyiben a parti községek egymástól távol 
esnek, a közbeeső vonalokon — egyenletes közökben — 
kövek építtettek be; miért is a vízrajzi osztály fixpontjai 
kétféle alakkal bírnak :

A) vastáblák, a melyek kevés kivétellel a templomok 
oldalain vannak befalazva;

B) betonba épített kövek, a melyek a parti községek 
között, leginkább a védő töltések mentén vannak a földbe 
elhelyezve.

A.

A v as táb lá k  a lak ja  és befalazása.

A templomokon fixpontokul szolgáló vastáblák, ille
tőleg vízrajzi magasság-jegyek, öntött vasból vannak

1. ábra.

készítve, az 1. és 2. ábrán látható alakkal bírnak s raj
tuk a tulajdonképeni fixpontot a homloklapon kiemel
kedő keresztjei metszés pontjában levő lyuk képezi, a 
mely lyuknak átmérője 2 mm., mélysége pedig 5 mm.

7Évkönyv. IV . 1889.
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A magasság-jegynek azon czélból lett ez alak adva, 
hogy az erőszakos megrongálásnak így kevésbbé legyen 
kitéve, mert nincs oly rész rajta, mely az épületből 
kiállana, a földszín felett pedig elég magasra helyezhető 
s ezek mellett a legkönnyebben szembeötlő; minélfogva 
a magassági fixpont általános kellékeinek leginkább 
megfelel.

A homloklap, mely a befalazás után a falon látható 
s így az időjárás hatásának ki van téve, minium festék
kel van gondosan bevonva. Ezen befestés azonban csak

.................  0S.0 ............... *|

utólagosan, a beépítés után történt; a gyári készítés 
alkalmával a homloklap nickel réteggel be volt ugyan 
vonva, de a beépítés után, daczára a védő rétegnek, 
csakhamar rozsdásodni kezdett lielyenkint, úgy hogy 
kénytelenek voltunk — a rozsdásodás idejekorán való 
megakadályozása végett — a nickel réteget gondosan 
lecsiszolni s azt minium festékkel pótolni minden egyes 
helyen.

A magasság-jegyek befalazásánál a következő utasí
tás lett a legnagyobb szigorúsággal megtartva.

1. A  m agasság-jegy helyének  k iv á la sz tá sa  a z  
épület fa lán .

a) A magasság-j egy a kijelölt templom hajójának, 
esetleg más épületnek déli, délkeleti vagy délnyugoti 
oldalán, a külső oldalfalon helyezendő el — a saroktól 
legalább 2 méter távolságra, de mindenesetre azon olda
lon, hol a magasság-jegy a rája irányozandó műszerre 
nézve könnyű szerrel hozzáférhető.

b) A magasság-jegy a földszín felett általában 1•5 m. 
magasságban legyen; ha azonban ily magasságban a 
mérőléczet nem lehetne a jegyhez illeszteni, akár a fal 
tövébe vert karóra, akár az épület lábazatának párká
nyára állítva azt, azon esetben a földszín feletti magasság 
l ’O méterre redukálható.

c) A hely kiválasztásánál az ablak alatti fal lehető
leg, a fal síkjából kiemelkedő oszlop, pillér vagy diszít- 
mény pedig mindenesetre kikerülendő.

d) Templomoknál a torony alatti falra nem helyez
hető a magasság-j egy.

e) Ha a b) alatt előadottak, vagy más okok folytán 
az épület lábazatába esnék a magasság-j egy, akkor az 
úgy helyezendő el, hogy a homloklap felső éle, s a lába
zat párkányának alsó vonala között legalább is két tégla
sor maradjon.

2. A  m agasság-jegy helyének  k ibontása.

a) A falazatról, hol a magasság-jegy helye kiválasz
tatott, mindenekelőtt a vakolat bontandó le két téglasor 
magasságában és a vastábla (a, aí) talpának megfelelő 
szélességben, hogy a téglakötés látható legyen (3-ik 
ábra).

b) A befalazáshoz szükséges (b, In) üreg a falban úgy 
készítendő el, hogy a vastábla alsó éle ép téglasoron 
feküdjék; a falazat tehát két téglasor magasságában bon
tandó ki, még pedig a vastábla egy-egy talpának meg
felelő szélességben úgy, hogy a középrész (c) a régi fala
zatból megmaradjon, a mely középrész lehetőleg kitöltse

3. ábra.

a vastábla két oldalfala által képezett űrt; e végből a két 
téglasor irányában figy választandó ki a vastábla helye, 
hogy a két üreg kivájása után a falazatból megmaradt 
(c) középrész lehetőleg ép téglákból álljon s kevés függő
leges hézag legyen mellette.

c) A két üreg az egyik téglasorban nagyobb (b) szé
lességben készítendő a vastábla talpánál, hogy a tégla
kötés szabálya lehetőleg betartható legyen, tehát az egyik 
tégla — mindkét üreg készítésénél — ha csak lehetsé
ges, egész szélességében veendő ki a falazatból.

d) Az üreg mélységét azon körülmény határozza 
meg, hogy a vastábla homloklapja a befalazás után egy 
síkban legyen a falazat külső színével; ugyanezen oknál 
fogva, lm a levakart vakolat vékonyabb a tábla vastag
ságánál — a homloklapnak megfelelőleg meg kell faragni 
a középrész tégláinak külső színét is.

e) Általában a falba vájt üreg olyan legyen, hogy a 
vas és régi fal érintkezésénél a beöntendő czement- 
habarcs részére ne maradjon nagy hézag, de azért a vas
tábla behelyezése után is könnyű szerrel beönthető 
legyen.

3. A  m agasság-jegy befa lazása .

a) A falazás megkezdése alkalmával első sorban a 
vastáblát szárazon helyezzük be a kibontott falba úgy, 
a hogy az véglegesen fog állani s egy közönséges szin
tezővel megvizsgáljuk, hogy a homloklap mindhárom 
irányban helyesen áll-e? t. i. hogy az alsó él vízszintes, 
az oldal él függélyes-e ? s végre a fal színével egy síkban 
van-e? És ha ezen követelményeknek nincsen elég 
téve, ott, a hol szükséges, a falazat tégláit még meg
faragjuk. Ezek után a vakolattól megtisztított falrészt, 
a kivájt üregeket s hézagokat a vésővel és fecskendővel 
gondosan kitisztítjuk a kőportól s jól megnedvesítjük.

b) A czement-habarcs elkészítése előtt még a befala
záshoz szükséges négy darab téglát, mely a vastábla
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elhelyezése után fenmaradó üreget kitölti, a kívánt alakra 
kell kifaragni.

c) A befalazáshoz gyorsan kötő portland czement 
használandó, melyből három Ízben készíttetik habarcs, 
miután a vas belső oldallapjai mellett keletkező hézag 
betöltésére egészen híg — a tulajdonképeni befalazáshoz 
kevésbbé híg — a vakolás és besimításhoz pedig sűrű 
habarcs szükséges; az elsőhez tiszta czement haszná
landó, a másodikhoz egy rész czement, egy rész homok, 
a harmadikhoz pedig egy rész czement és két rész 
homok.

d) Midőn az üreg végleges elkészítése s gondos rneg- 
nedvesítése után az első czement-habarcsot elkészítjük, 
a vastáblát szárazon behelyezve, kissé előre húzzuk és a 
habarcsot a talpak mögé öntjük, ennek megtörténte után 
pedig a vastáblát végleges helyére benyomjuk, a mi által 
a híg habarcs is a kivájt üreg belsejébe megy. A vas
tábla homloklapja, valamint oldalfalai mögé a még 
szükséges híg habarcs egy bádogcső segítségével önte
tik be.

A második habarcs elkészíttetvén, a benne megned
vesített s már előre kifaragott téglák egyenként meg- 
fürösztetnek s velők az üreg befalaztatik. Különös gond 
fordítandó arra, hogy az üregből a vastábla betolásával 
kicsurgott s ott megkeményedett czement a téglák be
helyezése előtt eltávolíttassák és a habarcs-készítés mind 
három ízben közvetetlenül a felhasználás előtt történjék. 
A befalazás után újból megnedvesítendő mindazon fal
rész, hova vakolat jön s ezen vakolat, illetve harmadik 
czement-liabarcs felkenetvén, gondosan besimíttatik.

e) A czement-vakolat leválásának s megrepedezésé- 
nek elkerülése végett szükséges gondoskodni arról, hogy 
az legalább is egy hétig a befalazás után még naponként 
2—B-szor megnedvesíttessék, a mit a templom-szolga 
vagy harangozó egy közönséges meszelő ecsettel könnyű 
módon teljesíthet.

*
Ez az utasítás szolgált alapul a vízrajzi magasság

jegyek befalazásánál követett eljárásra nézve ott is, hol 
a falazat terméskő volt.

Megemlítendő még, hogy a befalazásnál a közönséges 
kőmives-szerszámokon kívül következő eszközök voltak 
használva:

egy szintező, a homloklap függélyes és vízszintes be
állítására ;

egy bádog-csatorna, a híg czement beöntésére; ez 
25 cm. hosszú s egyik végén öblös volt;

egy közönséges kis kézi fecskendő, 1*5 m. 
hosszú s 3 cm. átmérőjű gummi-csövel, az 
üreg kitisztítására s megnedvesítésére ;

végül több különböző nagyságú aczélvéső 
a fal kibontására.

Magasságmérés alkalmával ezen fixpontok
nak bemérésére legczélszerübben egy a 4-ik 
ábrában látható kis lécz (lénia) használható, 
mely az alapmagasságmérés alkalmával a víz
rajzi osztály által tényleg használtatott is. 

Ezen milliméterekre beosztott kis lécz a «0» beosztás
nak megfelelőleg hátul egy peczekkel bír, a melynél 
fogva a befalazott vastáblán levő lyukba akasztható s

4. ábra.

minden tartás nélkül a falhoz támasztva megáll; ilyen 
kis lécz hiányában természetesen közönséges magasság- 
mérő lécz is elég jól használható.

A vízrajzi osztály a Tisza mentén összesen 102 vas- 
tábláju magasság-jegyet falazott be, még pedig egy-két 
kivétellel a templomokon; ezeken kívül elfogadott főfix- 
pont gyanánt a beregmegyei ármentesítő társulat által 
1885 folyamán befalazott vastáblák közül tizenkettőt és 
a felső torontáli társulat által befalazottak közül egyet, 
mint a melyek a vízrajzi osztály által kijelölt helyeken 
már megvoltak s elfogadható alakjuk és elegendő szilárd
ságuk folytán legalább is feleslegessé tették az illető 
helyen egy második tábla befalazását.

Ezen társulati vastáblák homloklapja közel olyan 
nagyságú, mint a vízrajzi magasság-jegyé, a fixpontot 
rajta azonban egy kiugró párkány felső lapja képezi.

Az egész Tisza mentén tehát összesen 115 vastábla 
van befalazva, mint magassági főfixpont s ezek — meg
különböztetésül az alább közlendő fixpontoktól — víz
rajzi magasság-jegyeknek neveztetnek.

Ji.

A  fixpont-kövek a lak ja  s beépítése.

A tiszamenti főfixpontok egymás közötti távolságára 
nézve elfogadtatván az, hogy ezen távolság úgy a jobb, 
mint a balparton átlag 5 kilométer legyen: a magasság
jegyek között — mint már fentebb jeleztük — fixpon
tokul külön építményeket kellett létesíteni, vagyis na
gyobb méretű köveket beépíteni a földbe.

<■—  о 2 0 .....  >
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Ezen kövek az 5. és 6. 
ábrában látható alakra van- 

? nak faragva. A kőanyag süt- 
tői mészkő lévén, tartósság 
szempontjából teljesen kifo
gástalan s e mellett elég nagy 
súlylyal bír, a mennyiben 
egy ilyen kifaragott kőnek 
súlya átlag 3—4 métermá- 
zsa. A szállítás s elhelyezési

nehézségek elkerülése végett, a kő súlya jobban fokoz
ható nem volt, a mint az még kívánatos lett volna és e 
miatt az állandósághoz szükséges ezen nagyobb súlyt a 
beépítéskor betonnal kellett pótolni.

Minden egyes kövön két fixpont van:
a) a kő tetejébe bevésett s ólommal beöntött vas-
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liengerszegnek legmagasabb a pontja, mely a kő beépí
tése után is szabadon látható (5. ábra).

b) A FO-val (vízrajzi osztálylyal) jelzett oldalon, 
a kő felső lapja alatt 20 cm.-rel lejebb levő padka -f-tel 
jelzett h teteje, mely a beépítés után földdel van borítva 
(5. és 6. ábra).

Ezen fixpontkövek beépítésénél a következő utasítás 
szolgált irányadóul:

1. A  fixpon t-kő  helyének k ivá lasztása .

aj A fixpont-kövek helyei — tekintettel a magasság
jegyekre — úgy választandók ki, hogy azok mindegyik 
parton külön és a folyó hosszában mérve, egymástól át
lag 5 kilométer távolságra legyenek, oly formán azon
ban, hogy a johb- és bal parti fixpontok egymással szem
közt ne essenek, vagyis hogy a két parti fixpontok 
együttvéve a folyó hosszirányában lehetőleg 2‘5 kilomé
ter közöket kapjanak.

h) A kiválasztott hely közel legyen a Tiszához, de a 
hullámtéren kívül, mentesített területen s elég távol a 
szakadó parttól.

c) A fixpont-kő helye — a mennyire lehet — az ár
mentesítő társulatok területén azok őrházai mellett 
legyen, de tekintettel az esetleges töltés magosításra 
legalább 10 méterre a töltés lábától. Ott, hol védtöltés 
nincs, a fixpont-kő a magas parton feltűnő helyre (határ, 
mesgye, tanya) állítandó.

d) A hely kiválasztásánál a talaj minősége is tekin
tetbe jő, vizenyős, süppedékes helyre vagy feltöltött 
földbe nem építhető a fixpont-kő.

e) A fixpont-kövek helyének kiválasztásánál általános 
elvül szem előtt tartandó az, hogy a fixpontok lehetőleg 
egyenletesen legyenek elosztva és már helyüknél fogva 
magukban hordják az állandóság s könnyű megtalálha- 
tás kellékeit; minek folytán a fixpontok egymás közötti 
távolságára előirt átlagos 5 kilométer, a helyi viszonyok 
szerint többé-kevésbbé változhat.

2. A  fixp o n t-kő  beépítése.

a) A fixpontkő beton alapra helyezendő a földbe oly 
mélyen, hogy a természetes földszín fölött a kő csak 
20 cm.-nyíre nyúljon ki; az állandóság czéljából a beton 
alap mérete olyképen állapíttatott meg, hogy az egész 
építmény összes súlya mintegy 20 métermázsa legyen; 
ebből indulva ki, az építmény alakját a 7. ábrában lát
ható függélyes metszet adja meg, a mely szerint a be
építendő beton köhtartalma 0*72 m3.

b) A beton alapméretének megfelelő négyszögü alap
gödör, mely 1*10, 0'90m. vízszintes mérettel és l'Oöm. 
mélységgel bír, úgy tűzendő ki, hogy a beépítés után a 
fixpontkő YO-val jelzett s az alsó fixponttal ellátott ol
dala délfelé nézzen, vagyis a gödör 1*10 mérete észak
dél irányba essék azon czélból, hogy az alsó fixpont 
keresgélés nélkül könnyen kiásható legyen.

c) A beton készítéshez lassan kötő lábatlani román 
czement használandó, továbbá 4—5 cm. átmérőjű zúzott 
kő s nagy szemcséjű iszapnélküli homok. A keverési

arány következő: egy rész czement, két rész homok és 
négy rész zúzott kő.

Ürmértékegységül 0027 m2 3-es (1 köbláb) edényt 
véve a szükséges betonmennyiség előállítására — min
den egyes kőnél — hét Ízben készítendő beton; a har
madik keverés beöntése és lefurkózása után helyeztetvén 
a kő a beton alapra.

d) A betonkészítésre s bedöngölésre különös gond

к .0 20 >j

fordítandó, annyival is inkább, hogy a betontest kis 
méretű.

e) A hetedik s így utolsó betonkeverék bedöngölése 
és besimítása után a fixpontkő — a rajzban látható mó
don — földdel betemetendő.

*

Ezen utasítás szerint lettek beépítve az összes tisza- 
menti fixpont-kövek. Az építésnél használt eszközökre s 
egyes részletekre nézve azonban nem lesz fölösleges a 
következőket még megemlíteni:

Az alapgödör kitűzéséhez egy kis delejtű használta
tott; a gödör egészen függélyes oldalakkal s vízszintes 
fenékkel ásatott ki, az első lapát beton bedobása előtt 
gondosan kitisztítva s megnedvesítve; a gödör szélére a 
kitisztítás után deszka-prém helyeztetett, mely az építés 
alatt a göröngyök behullását s a gödör szélének leszaka
dását megakadályozta.

A beton az alapgödör mellett egy vízszintesen el
helyezett vaslapon kevertetett, a mely lapnak hossza 
2*0 m., szélessége 1*2 m., vastagsága 2 mm. volt s a 
szükség szerint ezen lap szélessége még két deszkával 
növelve lett. A beton készítése közönséges módon tör
tént, vigyázva arra, hogy a kavics tiszta és nedves s a 
keverés egyenletes legyen.

Egy-egy betonkeverék az elkészítés után mindjárt a 
gödörbe dobva, vízszintes rétegben gondosan bedöngöl- 
tetett, ügyelvén arra, hogy a gödör oldalfala mellé cze- 
mentnélküli kavics ne essék.

A beton készítéshez használt anyagok a következők 
voltak:

a) A czement gróf Roon lábatlani czementgyárából 
való volt, mely az országház építésénél is jó sikerrel al
kalmaztatott.

b) A homok a Szolnok fölött levő szakaszon a felső
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Tisza zátonyaiból, a Szolnok alatt levő szakaszon pedig 
a Maros folyó mellől szereztetett be.

c) Végül a felhasznált zúzott kövek — a beszerzés 
jutányosabb volta szerint — különféle bányákból valók, 
leginkább tokaji, gyöngyösi s szobbi trachit-kövek.

A harmadik betonkeverék bedöngölése után a fix- 
pont-kö a gödör egyik keskenyebb szélén a tervezet sze
rinti állásban a deszka-prémre helyeztetvén, a gödör 
fölött középen felállíttatott a háromlábú emelő-állvány, 
melyről egy differencziáhs csiga nyúlt le; ezután a kő 
alsó harmadára egy mindkét végén hurokkal ellátott s 
3 cm. vastag kötél lett felkötve, a mely kötél hosszúsága 
olyan volt, hogy a 8. ábrában látható helyzetben a föl
emelés előtt egészen a kőhöz simult. A csiga alsó horga 
közepén a kötélbe akasztatván, a kő a láncznál fogva 
lölemeltetett s gondosan a beton közepére eresztetett 
le; megjegyzendő, hogy a kötél állása a kövön — oldal- 
csúszás ellen — egy istránggal volt fixirozva. A lebocsá- 
tás után a kő felső lapja ide-oda mozgatással vízszintes 
helyzetbe hozatván, a kötelék és állvány leszedetett s a 
betonkészítés tovább folytattatott.

Az utolsó betonkeverék úgy furkóztatott be, hogy a 
betontest felső lapja lejtős maradt (7. ábra), ezenkívül 
czementhabarcscsal besimíttatott s mintegy 2—3 cm. 
vastagon homokkal be lett hintve. Azután a gödör por- 
hanyós földdel behuzatván egészen a földszínig s a be
húzott föld locsoló vízzel megtömöríttetvén, a gödör 
fölött a kö felső lapjával szintelő domb készíttetett.

A vízrajzi osztály a Tisza mentén összesen 168 da
rab fixpont-követ épített be ily módon 1888/9. években, 
ezenkívül elfogadott hasonló rangú föfixpontul a körös-

tisza-marosi ármentesítö társulat által beépített fixpont
kövek közül tizenhármat, mint a melyek a vízrajzi osz
tály által kiválasztott helyeken már előbb beépítve 
voltak.

Ezen társulati fixpontkövek mindegyike hasonló 
nagyságú a vízrajzi osztály által beépítettekkel, de beton 
helyett öt sor czementbe rakott téglán nyugszik s a fix
pontot rajta szintén egy beillesztett vashenger képezi, 
de második fixpontja nincs.

A Tisza mentén tehát vízrajzi fixpont-kő és magasság
jegy (az elfogadott társulatiakkal együtt)' összesen 296 
van, vagyis a Tisza mentén minden 2‘5 kilométer hosszú
ságra esik egy-egy, melyek mint főfixpontok egy egysé
ges és pontos bemérés után a felmerülő szükséget min
den tekintetben hosszú időre teljesen kielégítik.

A tiszai állandó nyilvántartási keresztszelvények megjelölése.

(3 ábrával.)

A Tisza-meder változásának nyilvántartása szüksé
gessé teszi, hogy bizonyos időszakokban mindig ugyan
azon keresztszelvények vétessenek föl az összehasonlítás 
megejthetése végett, ezen okból indokolt s elengedhetlen, 
hogy ezen keresztszelvények helye és iránya állandó 
módon fixirozva legyen a helyszínén is, a mely állandó 
jelek egyúttal másodrendű magassági fixpontok gyanánt 
is szerepelhessenek.

A Tisza medrén, nyilvántartás szempontjából, 800— 
900 helyen van tervbe véve a keresztszelvények felvé
tele, átlag tehát a folyó hosszában minden kilométerre 
egynél több keresztszelvény fog esni; de költségkímélés 
szempontjából ezen nyilvántartási keresztszelvények 
közül összesen csak 300 szelvény jelöltetett meg állandó 
jelekkel, még pedig mind a két parton; a mely fixirozott 
s egymástól átlag 2’5 km.-re fekvő szelvények megkü
lönböztetéséül állandó nyilvántartási keresztszelvények

nek neveztetnek s legtöbb esetben ugyanazonosak a régi 
Vásárhelyi-féle keresztszelvények helyeivel.

Tekintettel arra, hogy ezenfixirozó jeleknek — a mel
lett, hogy nehezen elmozdíthatok, könnyen megtalálha
tók s az időjárás szempontjából tartósak legyenek — 
lehető olcsóknak is kellett lenniük, a fixirozásra földbe 
ásott kőoszlop fogadtatott el. Mely úgynevezett szelvény
kövek méreteit az 1-ső és 2-ik ábra mutatja, anyaguk 
pedig, mint a fixpont köveké, süttői mészkő, s egy-egy kő
nek súlya átlag 2’0 mmázsa.

A felső lapon bevésett szám a keresztszelvény szá
mát, a vagy B. betű a jobb vagy bal partot jelenti, a
V. O. betűk pedig azt jelzik, hogy a vízrajzi osztály 
állította fel a szelvény-követ; a magassági fixpontot 
rajta a vízszintesen fekvő lap (a) s az ez alatt 40 cm.-rel 
lejebb levő (b) padka képezi.

Ezen kövek elhelyezése 1889. év folyamán nem tör-
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tént meg az egész folyó hosszában, a mennyiben ez a leg
alsó szakaszon 1890. év tavaszára maradt.

A szelvény-kövek felállítására nézve következő uta
sítás szolgált alapul.

1. A  szelvény-kő  helyének  k ivá lasztása .

** i-j.

a) Minden szelvény-kő a megfelelő keresztszelvény 
irányvonalában és

b) tekintette] a vízszín-fixirozásra, általában a hul
lámtéren helyezendő el.

c) A hullámtéren kívül 
csak azon esetben teendő ki 
a szelvény-kő, midőn a me
derpart szakgatásnak van ki
téve és a kő beszakadásától 
lehetne tartani, ha az a hul
lámtérben helyeztetnék el.

d) A szelvény-kő a me
der szélétől átlag 100 m.

Í5f
- í -

1. ábra. 2 . ábra'.

távolságra állítandó fel, ha különös okok nem forognak 
fent; de a minimális távolság a szelvény-kő és meder 
között 50 m.-nél kisebb nem lehet.

ej Ha a o) és d) pontra való tekintetből, vagy az 
anyagödrök miatt a kő nem helyezhető a hullámtérbe, 
akkor a mentett oldalon a töltés lábától 8— 10 m.-re 
teendő az, de lehetőleg társulati területre.

f) Ott, a hol védtöltés nincs, az előbb minimális 
távolságon kívül, könnyen megtalálható helyen, leg
inkább mesgyékben s úgy állítandó fel a kő, hogy meg- 
bolygatásnak ne legyen kitéve.

g) A szelvény-kö helyének kiválasztásánál általában 
tekintettel kell lenni a szelvény irányában levő maga
sabb s feltűnő helyekre.

2. A  szelvény-kő  fe lá llítása .

(i) A megfelelő számú és jelit szelvény-kő a kijelölt 
I helyen úgy állítandó a földbe, hogy az a 3-ik ábrában 

látható függélyes metszetnek feleljen meg; e végből
b )  A szelvény-kő részére egy 80 cm. mély gödör 

ásandó, hogy a kő teteje a beállítás után a íöldszín felett 
50 cm.-rel magasabban álljon.

c) A szelvény-kő az alap-gödörbe egyenesen s úgy 
í  állíttatik be, hogy padkás oldala a víz felé nézzen s a

felső lap közepe vízszintes legyen.
d) A szelvény-kö beállítása után az alap-gödör 

5 cm.-es rétegekben földdel gondosan bedöngöltetik s e 
czélból a gödör oldalai lejtősen ásandók ki, hogy a 
bedöngölés annál könnyebben és jobban legyen eszkö
zölhető.

e) Végül a szelvény-kő körül a földszín felett halom 
készítendő ugyancsak bedöngölt földből; a halom kerü
letének átmérője 2‘7 méter legyen s hozzá az anyag a 
halom körül szabályosan kiásott 3 m. átmérőjű körárok
ból veendő.

3. ábra.



A vízsebesség-mérések végrehajtásához kiadott utasítások.

I. UTASÍTÁS

a folyó felszini sebességének hídról végzendő megméréséhez.

(1 ábrával.)

1. Czél.

A legegyszerűbb felszerelést igénylő módon megálla
pítani azt a víztömeget, mely különféle vízállásnál vala
mely mederszelvényen másodperczenkint átfolyik; hogy 
ezekből az illető folyó víztömegére nézve az ligynevezett 
«tömeg-görbe» vonalat meglehessen szerkeszteni.

2 . F elszere lés .

A hídról végzendő felszíni sebesség-méréshez szük
séges :

a) Egy vízsebessóg-mérő szárny, irányzó lapáttal ellátva 
és úgy szerkesztve, hogy érintkező peczekje és rugója 
minden 100 fordulásnál a villamos áramot egybekösse.

b) Két száraz elemből álló villam telep, a hozzátartozó 
villamvezető sodronyokkal és jelző csengettyűvel. Ezen 
kívül még két száraz elem tartalékban netaláni kimerülés 
esetére.

c) A híd magasságának megfelelő hosszúságú és vastag
ságú egy darab rúd.

d) A rúd alsó végére húzandó oly vas-saru, a melyen 
a szárny-készülék könnyen fordulhat s mindig magától 
beállhat a vízszálak irányába.

e) A rúd felső végének tartására szolgáló vasszerke
zet, melynek gyűrűjébe a szárnyat tartó rúd bele duga- 
tik, a rúd pedig a szerkezet karjával a híd karjára akasz- 
tatik.

f) Egy ideiglenes kézi vízmércze, közönséges fenyőfa 
léczből készítve centiméter és deciméter beosztással.

g) Egy szondirozó rúd, vagy nagyobb mélységek ese
tén egy megfelelő súlylyal ellátott és beosztott mérő kötél.

h) Egy mérő szalag.
i) Egy nivó műszer, a hozzátartozó segédszerekkel a 

vízszín, illetve a vízmércze magasságának meghatáro
zására.

k) Egy másodperezet mutató óra.
l) A folyó medrének keresztszelvénye arról a helyről 

felvéve, a hol a sebesség-mérések fognak történni.
m) Megfelelő rovatokkal biró jegyzőkönyv.
n) Egy mérnök, ki a sebesség-méréseket végrehajtja.

A m u nkások  begyakorlása.

A segédkező munkások egyikének következő fogáso
kat kell begyakorolnia:

a) A rúd megtartására szolgáló vasszerkezet b gyűrű
jébe bedugja a mérő rúd felső végét és a rúd hosszának 
mintegy közepén hozzászorítja d csavarral a rúdhoz.

b) A rúdtartó ab vasszerkezetet, a rúddal együtt, reá 
akasztja a híd karfájára és a szerkezet anyacsavarjának 
C nyelét körülbelül fél centiméter távolságba hozza a 
karfához.

<:) A rudat szorító d csavart azután megereszti és a 
rudat annyira letolja, hogy alsó vége mintegy 15—-20 
centiméternyire vízbe érjen; a minek megtörténtével a 
rudat d csavarral erősen hozzá szorítja a vasszerkezethez.

d) Ugyanezen munkás a mérés tartama alatt a 
műszer rúdját szorosan tartja úgy, hogy ez a víz lökései 
következtében ne rázkódjék, s ingásba ne jöjjön.

A munkások másikának következő fogásokat kell 
begyakorolnia:

a) A mérő rúd alsó végéhez egy elegendő hosszúságú 
és erősségű к zsineget köt, — azután segítségére van az 
előmunkásnak, midőn ez a rudat bele dugja a vasszer
kezet karikájába, felakasztja a híd karfájára és leereszti 
a vízbe.

b) A kezében levő к zsineggel oldalt felemeli a rudat 
és azt kezével a karfa magasságában tartja addig, a míg 
a mérnök a rúd alsó m  végére ráilleszti a szárnyat.

c) Miután a mérnök a villamvezető w  sodronyszálak 
végeit a szárny megfelelő csavarjaiba belészorította, eze
ket a sodronyszálakat minden 1 méter távolságnál a rúd- 
lioz köti vagy egyszerűen csak egy vékony zsineggel, vagy 
arra készült csiptetőkkel.

d) Az így teljesen felszerelt rudat vigyázva vissza
ereszti a vízbe.

e) Az egyes mérés be végezte után a szárnyat felemeli 
a vízből a zsineg segítségével, és ha a szárnyra gaz rakó
dott volna le, azt róla gondosan letisztítja.

Ezeknek megtörténte után mindkét munkás a követ
kező mérés helyére viszi a rudat teljes felszerelésével, 
még pedig az első munkás a rudat a rajta levő szárny
nyal és a t villamtelepet a csengettyűvel, — a második
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munkás pedig átvitel közben folyvást oly magasan tartja 
a rúd alsó végét a zsineg segélyével, bogy a szárny ne 
érjen a vízbe.

Megjegyeztetik itt, hogy a gyakorlatban a híd szerke
zete és más egyéb körülmények folytán igen különfélék 
lesznek azon gyakorlati fogások, melyekkel a mérés leg- 
czélszeriibben hajtható végre, miért is az itt elmondottak 
csak útmutatásul szolgáljanak.

4. A  seb esség -m érés végrehajtása .

A sebesség-mérés végrehajtásánál következők tartan
dók szem előtt:

a) Ha a mérésre kijelölt hídnál a meder keresztszel
vénye még nem lenne felvéve : mindenek előtt az veendő 
fel és egy vázlatrajzban kimutatandók úgy a hídfők, mint 
a jármok helyei és méretei és a híd felszerkezetének alsó 
lapja.

A szelvény vízzel borított részénél a megmért pontok 
egymástól 5 m.-nél távolabb ne essenek, s az első és 
utolsó mélységek 2—2-5 m.-nél ne legyenek távolabb a 
víz szélétől.

b) A felszíni sebesség megmérendő mindazokon a 
helyeken, a hol sebesség-változás feltételezhető; ez pedig 
rendesen a meder fenekének töréspontjai felett szokott 
előállani. A megmérendő helyek ne legyenek egymástól 
5—-10 méternél nagyobb távolságban.

c) Ha járrnos hídról történik a mérés, akkor a mérés 
helyeit úgy kell megválasztani, hogy a jármok által 
okozott vízszín-duzzasztás körében mérés ne történ
jék. Ez pedig úgy fog eléretni, ha a jármoktól körül
belül 2 méter távolságban viszszük véghez a sebesség- 
mérést. Ezeken kívül közbül is végzendő még legalább 
egy mérés.

d) A mérés helyeit ezek szerint -  a mederről előle- 
gesen felvett keresztszelvény vázlat-rajzán — megjelöl
jük, a melyeket a mérések ismétlésénél is lehetőleg meg
tartunk.

e) Ezen előkészületek megtörténte után a sebesség
mérő szárnyat a rúd alsó végére illesztjük, a villam vezető 
sodronyokat a szárny megfelelő csavarjaiba, valamint a 
villamos telepbe és a csengettyűbe bekapcsoljuk, gondo
san figyelvén arra, hogy bekapcsolás előtt a sodronyok 
végei mindenkor fényesre legyenek megtisztítva.

f) Ekkor az ideiglenes kézi vízmérczét a vízbe leve
zetjük úgy, hogy róla a vízállás úgy áradásnál, valamint 
apadásnál le legyen olvasható. — Egyszersmind a víz

állást a mérczéről leolvassuk és a jegyzőkönyvbe 
beírjuk a mérés megkezdésének idejével együtt.

g) A teljesen felszerelt szárnyat ezután lebo- 
csátjuk a vízbe annyira, hogy egészen a víz alá 
merüljön és a szárny lapátjai felett még egy-két 
centiméter vastagságú vízréteg legyen.

h) Mikor a szárny forgása közben a számláló 
keréken levő peczek a rugóhoz ér, akkor a villa
mos áram megindul és a csengettyű megszólal, 
s addig cseneg, míg a peczek a rugót ismét el 
nem hagyja. Ez a pillanat az az időpont, midőn a 
tulajdonképeniészlelés megkezdődik. — Ugyanis: 
ekkor olvasandó le az óramutató állása és a 
jegyzőkönyvbe azonnal beírandó. — Midőn kis 
idő múlva a csengettyű ismét megszólal, azaz: 
midőn a szárny 100 forgást végezett, akkor a 
jegyzőkönyv megfelelő rovatába egy [ vonást hú
zunk és ezt így folytatjuk körülbelül 5 perczig, 
mikor az utolsó csengés végső pillanatában ismét 
leolvassuk az óra állását és beírjuk a jegyző
könyvbe. Ezzel a felszíni sebesség-mérés egy he

lyen be van fejezve.
i) Ezután a szárnyat — a rúd végére kötött zsineg

gel — a vízből lassan oldalt felemeltetjük és a netalán 
reá rakódott gaztól megtisztíttatjuk; s ha ez jelentékeny 
lenne, úgy azt a jegyzőkönyvbe is bejegyezzük.

k) Mérés közben az időjárást, különösen a netaláui 
szél erősségét és irányát is fel kell jegyezni. Szóval: 
mindazok a mellékkörülmények feljegyzendők, a melyek 
a mérés lényegére befolyással lehetnek.

l) Ez megtörténvén, folytatjuk a sebesség-mérést — 
a fentebb leírt módon — azokon a következő helyeken, 
melyeket a meder keresztszelvényén előlegesen kije
löltünk.

m) Végrehajtván a sebesség-mérést az egész kereszt- 
szelvényben, ismét leolvassuk a vízállást a mérczéről és 
a jegyzőkönyvbe beírjuk a mérés bevégeztének idejével 
együtt.

n) Az ekként nyerendő mérési adatok a következő 
mintájú jegyzőkönyvbe írandók be.
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V ízsebesség-m érés,

a  S zam o sb an  S z a tm á ro tt  a  k ö z ú ti  h íd ró l  1890. é v i m á ju s  h ó  2-án , a  v íz ra jz i o sz tá ly  2 -ik  szám ú sz á rn y á v a l.

A mérés 
helyének 

száma

Távolság 
a balparti hídfő

A mérés 
pontjának

Óra-állás az észlelés
Szárnyforgások

J e g y z e t e kszélétől mélysége
kezdetén

száma
m m

a mérés kezdete: 10° 30'

I. 2-00 0 34'— 16" 39' —25" HU =  400 vízállás: 4- 0'97 m ; derült, csendes idő

П. 6-00 0 4Г —52"

bJГ- ///// =  500 a szárnyra kevés gaz csavarodott

n i . ÍOOO

•

0

•

52'— 12" 5 7 '—40" / / / / / / /= 7 0 0 gyenge alsó szél

VII. 63-00 0 38'— 4" 43"— 16" /// - 300 a szél erősebb lett, borult idő 

a mérés vége : 110 20' 

vízállás: -f- 0'82 m.

N. N.
mérnök.

0) A sebesség-mérésnek legfinomabb és legfontosabb 
eszköze a szárny lévén, ez a mérés elvégezte után min
denkor gondosan megtisztítandó, — a csapágyak a rozs- 
dásodás meggátlása czéljából egy csepp óra-olajjal jól 
megolajozandók, — a villamos érintkezés peczekje és 
rugója, valamint a sodronyokat leszorító csavarok szá
razra és tisztára letörlendök és a szárny csak ezután 
helyezendő el tokjába a közelebbi használatig.

p) A vízsebesség-mérés egy-egy szelvényben lehető 
sokszor ismétlendő, még pedig úgy áradó, mint apadó és 
úgy kis, mint nagy víznél; mivel csak a különféle irány
zatú vízszín-változásolmál megmért víztömegek ismere
téből szerkeszthetjük meg biztosan a «tömeg-görbe» vona
lat, a mi sebesség-méréseinknek végczélja.

II. UTASÍTÁS

a m e d e r fenekéig  te rjed ő  v ízseb esség -m érésh ez  nagyobb  szélességű  fo lyóknál.

1. C z é l .

A meder fenekéig terjedő mérésnek az a czélja, hogy 
elkeriiltessék azon hibaforrás, mely a felszíni sebesség 
és középsebesség közötti összefüggést tartalmazó képle
tek használata által, a végeredményt pontatlanná és bizony
talanná teszi.

Továbbá czélja ezen módszernek az, hogy épen ezen 
fent említett képletek pontosabbá tételére minél több 
adatot össze gyüjtsünk, végül pedig az, hogy tiszta képet 
nyerjünk a vízvezetö mederben végbemenő lefolyási 
tüneményekről; nevezetesen: hol van a legnagyobb, leg
kisebb és középsebesség? milyen törvény szerint kiseb-

Évkönyv. IV . 1889.

bedik a sebesség a partok felé és a meder-fenék felé ? 
milyen befolyást gyakorol a különböző irányból jövő szél 
a felszíni sebesség és a függélyes sebességi görbe alakjá
nak módosítására ? stb.

2 . F elszere lés.

Midőn a másodperczenkint lefolyó víz tömegének pon
tosabb megméréséről van szó, azaz midőn a keresztszel
vény különböző pontjaiban akarjuk a víz sebességét meg
határozni és nem áll rendelkezésünkre híd, melyről a 
sebesség-mérést végezlietnők, akkor már nem érjük be 
olyan egyszerű felszereléssel, a milyennel a felszíni sebes-
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ségeket mérjük. Ilyenkor ugyanis oly eszközökkel kell 
felszerelve lennünk, melyekkel egyrészt a sebességmérő 
szárnyat a vízszíntől a meder fenekéig lehessen sülyesz- 
teni és minden tetszőleges pontban megtartani, másrészt 
pedig az egész összeállítást olyan vízi járómüvekre kell 
elhelyezni, melyekkel ez, az összes személyzettel együtt, 
a szelvény vonalában ide-oda mozoghasson és a mennyi
ben az ilyen nagyobb szabású méréseknek rendesen az a 
feladata is van, hogy a víztömegnek közvetett (számítás 
általi) módon való meghatározásához is a kellő adatokat 
összegyűjtse, az ezen czél eléréséhez szükséges felszere
lések a következők:

A  .szelvén)/ kitűzéséhez, állandósításához és felvételé
hez szükséges:

a) Egy — 90°-nyi szög kitűzésére alkalmas — szög
tükör, vagy szögdob, melylyel a partok irányára merőle
gesen álló szelvényvonal kitűzetik.

h) 4 drb jelző zászlóval felszerelt kitűző rúd, hogy a 
szelvénynek bármely pontjáról a partokon álló 2—2 
zászló egybeeséséből, meggyőződhessünk, vájjon a sebes
ség-mérő eszközök a szelvényben mozognak-e vagy sem.

c) Egy — az átfogandó szelvény szélességnél legalább 
E/j-szer hosszabb -—- 6 mm.-es vassodronykötél, mely a 
felveendő függélyek távolsága 2—5 m.-nyi közökben tar
tós jelekkel be' van osztva és egy hengerkerékre felte
kerve, úgy a mint az a -vízrajzi osztály évkönyveinek 
III. kötete 55-ik lapján le van írva.

A) Egy legalább 8 m. hosszú dereglye, mely az előbb 
említett hengerkerék csapágyainak befogadására alkalmas 
keresztgerendákkal van ellátva (lásd Évkönyv III. kötet 
55. old.) Vagy dereglye hiányában egy — csapágyak
kal ellátott — bakszerü állvány, melyre a sodrony kötél 
dobja (hengerkerék) reá tehető és könnyű módon kezel
hető legyen.

e) A szelvény szélességének megfelelő számú 6 méte
res ladikok, evezővel, horgos csáklyával és 1 m. hosszú 
villa alakú örfával ellátva, a sodronykötélnek minden 
40—50 m -nyi távolságban leendő alátámasztása végett, 
(lásd Évkönyv III. kötet 55. oldal.)

f) Egy külön járó ladik, 4 evezősre berendezve, 
melynek segélyével a sodronykötél egyik vége a szelvé
nyen átvitetik.

g) Annyi — 40—50 kgr.-os — horgony, hogy min
den alátámasztó ladikra egy-egy, a dereglyére pedig 4 drb 
jusson.

h) Minden horgonyhoz 1 — 1 drh 40 m. hosszú 2—3 
cm.-es kenderkötél.

i) Egy 50—60 m. hosszú vékony kenderkötél (alatt- 
ság), melynél fogva a sodronykötél végét az egyik parttól 
a másikra (illetőleg az egyik alátámasztó ladiktól a mási
kig) áthúzzuk.

k) Egy 5 és egy 8 méter hosszú — deciméterekre 
heosztott és alsó végén tárcsával ellátott — mélységmérő 
rúd, é§ esetleges nagyobb mélységek megmérésére egy 
alattságra kötött 15 kgr. súlyú ólomgolyó.

l) Égy erős vasalt karó és egy 5—6 kgr. súlyú pöröly.
m) A szelvény száraz részének felvételéhez szüksé

gesek: 1 mérő szalag, 1 nivó műszer és 2 darab lej- 
tező lécz.

n) Egy mérnökön kívül annyi munkás kell, hogy min

den alátámasztó ladikra 1, a dereglyére 1, a járó ladikra 
pedig 4 ember jusson.

A sebesség-méréshez szükséges:
a) Egy — a vízrajzi osztály évkönyvei III-ik köteté

nek 69-ik lapján leírt, illetőleg a XII. rajzlap 2-ik ábrá
jában feltüntetett - - kapcsolt ladik, melylyel a megmé
rendő pont fölé felüliünk, s a melyről a szárny a vízbe 
bocsáttatik.

A kapcsolt ladikokat illetőleg első sorban arról kell 
gondoskodni, hogy azok szilárd szerkezetű magas orral 
és oldalokkal biró járóművek legyenek, olyan méretekkel, 
hogy a mérnökön kívül még 4 embernek kényelmes és 
biztos tartózkodási helyet nyújtsanak. Belső éleiknek 
egymástóli távolsága legalább 1 % m. legyen, hogy az elő
álló víztorlódás ne hasson érezhető mértékben a felszín 
sebességére. Ugyanezen okból a leeresztő csigát tartó 
gerendát is annyira ki kell nyújtani, hogy a villamvezető 
sodronyt épen csak hozzá lehessen még kapcsolni a szár
nyat tartó sodronykötélhez. Biztonsági szempontból 
legyen a kapcsolt ladikok mellett mindég egy — evezők
kel ellátott —- külön járó ladik is, mely esetleges veszély 
alkalmával azonnal igénybe vehető legyen. — Végre pedig 
legyen készen — a kapcsolt ladikok elszabadulása ese
tére — egy elég hosszú kötéllel felszerelt horgony is, 
nemkülönben pedig egy 50 m. hosszú alattságra kötött 
mentő gyűrű.

b) Egy kis leeresztő gép a mélységnek megfelelő 
hosszúságú 6 mm.-es sodronykötéllel, annak végére pedig 
egy 60—70 kgr. súlyú lencse alakú ólom nehezék. Az 
ólom nehezék és a sodronykötél vége közé a sebesség- 
mérő szárnynak kell beiktathatónak lennie. — A leeresztő 
gép pedig számláló szerkezettel legyen ellátva, hogy róla 
a szárnynak vízszín alatti mélysége leolvasható legyen.

c) Égy vízsebessóg-mérő szárny, mely minden 100 
forgás jelzésére alkalmas villamos érintkezővel van fel
szerelve és úgy van berendezve, hogy szabadon felfüg
gesztve, a vízszálak irányába önmagától beállhasson.

d) Egy a szárny 100 forgásának megfelelő villam- 
folyam által megindítandó villamos csengettyű.

e) 2 drb villamfejlesztő száraz elem.
f) A vízmélységnél legalább 4-szerte hosszabb szige

telt villamvezető sodrony.
g) Egy — lehetőleg rekesztő készülékkel ellátott — 

pontos másodpercz óra.
h) Megfelelő rovatokkal ellátott jegyzőkönyv.
A vízszín változásának és esésének megméréséhez 

szükséges:
a) Egy centiméterekre beosztott ideiglenes vízmércze.
h) A nyugtalan vízszín csillapítására alkalmas deszka 

cső (1. Évkönyv III. k. 71. oldal).
C) Megfelelő mennyiségű vízszín karók. (1. Évkönyv 

III. k. 70. oldal).

3. A  szelvény  fe lv é te le .

a) Midőn a sebesség-mérésre alkalmas, lehetőségig 
egyenes folyamszakasz közepe táján a mérési szelvény 
helye meg van állapítva, kitűzünk az egyik parton legelő
ször egy a part szélével párhuzamos 100—200 m. hosszú 
vonalat (lső alapvonal), ennek egyik végpontjáról A pont-



A VÍZSEBESSÉG-MÉRÉSEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KIADOTT UTASÍTÁSOK. 59

ból (a mérés szelvény közelében) szögtükör vagy szögdob 
segélyével erre a vonalra egy merőlegest bocsátunk és 
ezt a túlsó parton jelző rúddal fixirozzuk. (B pont). Ennek 
megtörténte után átmegyünk a másik partra, ott а В jelző 
rúdon átmenőleg a part szélével szintén egy párhuzamos 
vonalat tűzünk ki és ismét egy merőlegest a medren 
keresztül, mely merőlegesnek az 1-ső alapvonallal való 
metszés pontját szintén jelző rudakkal állandósítjuk. Ezen 
pont és az első alapvonal végpontja A  közötti távolság 
felezési pontját összekötve а В  ponttal, megadja a mérési 
szelvény vonalát, mely vonal mindkét parton meghosszab
bítandó és 2—2 — lehetőleg nagy távolságban felállí
tott -— jelző zászlóval fixirozandó.

b) Most az így kitűzött mérési szelvényben a balpar
ton felállítjuk a dereglyét és azt 3 karóval vagy 3 hor
gonynyal úgy kötjük ki (elején, közepén és végén), hogy 
a sodronykötelet tartalmazó hengerkerék pontosan a 
szelvény vonalában legyen.

c) Evvel egyidejűleg a part szélén felmennek az alá
támasztó ladikok oly messzire, hogy mindegyik ladik — 
a folyás ellenében — még beevezhessen a rendeltetése 
helyére. Midőn a ladikok egyenként eljutottak azon vízszá
lig, melynek irányában a sodronykötelet alátámasztaniok 
keilend, akkor egy adott jelre az evezést abban hagyják 
és szabadon ereszkedve, várják a jeladást a horgony
kivetésre. Ezt a jelt a parton álló mérnök akkor adja meg, 
midőn a ladik az ő végleges álló helyétől a vízmélységnél 
körülbelől 3-szor nagyobb távolságnyira van. — A hor
gony kivetése után a ladikot a horgonykötélnél fogva le
bocsáttatjuk pontosan a véleges álló helyre.

A horgonykötél a ladiknak szélesebb végére (farára) 
kötendő, úgy hogy az árral lefelé legyen irányulva.

d) Ezután a 4 evezősre berendezett járó ladik a 
dereglye mellé áll, a sodronykötél végéhez köti az alatt- 
ság egyik végét, a másikat pedig a ladikhoz erősíti és az 
öblét karikába szedi a ladik fenekére. Most a ladik teljes 
erővel átevez a folyón úgy, hogy mindég az alátámasztó 
ladikok fölé kerüljön, az alátámasztó ladikban ülő mun
kás pedig csáklyával magához huzza az alattságot és gyor
san utána ereszti az átmenő ladiknak. A dereglyében levő 
hengerkereket ezalatt szabadon kell ereszteni, hogy a 
sodronykötél is minél könnyebben átmehessen.

Ha a járó ladik átért a túlsó partra, és a sodrony- 
kötél vége is kézben van már, akkor a szelvény irányá
ban egy erős karót veretünk le, ehhez hozzáköttetjük a 
sodronykötél végét, a minek megtörténte után a henger
kerék segélyével ezen kötelet feszesen kihuzatjuk, végül 
pedig az alátámasztó ladikosok beteszik a kötél öblét a 
villaalaku őrfa ágai közé.

e) Ki lévén véglegesen feszítve a szelvénykötél, a 
balparti víz szélére egy kis karót veretünk le úgy, hogy 
a teteje épen vízszinben álljon, a szelvény közelében 
pedig egy ideiglenes vízmérczét helyezünk el és a víz
állást nyomban leolvassuk úgy most, valamint az egész 
mérés tartama alatt 1—2 óránkint. A víz mélységét a 
fentemlített vízszin-karótól kezdve mérjük meg a part 
közelében méterenként, általában pedig 1—2—5 méter
nyi közökben a szerint, a mint kis folyóval, nagyobb 
folyóval, vagy pedig folyammal van dolgunk. — A túlsó 
parthoz érve, ott szintén leveretünk a víz szélére és

színére egy kis karót, és ezekből a vízszin-karókból 
kiindulva mérjük meg az ármedernek hátra levő száraz 
részét, hosszúság és magasság tekintetében.

f) Azon esetben, ha vagy a folyam túlságos nagy 
szélességénél fogva, vagy azon okból, hogy az esetleges 
élénk hajóforgalomnak egy megfelelő nyílás fenhagyandó, 
az egész szelvényt egyszerre átfogni nem lehet, akkor a 
szelvényt egy jól lehorgonyozott dereglyével két részre 
osztjuk, s a kötél végét a part helyett ezen dereglyéhez 
erősítjük, a dereglye állását pedig mindkét mederrész 
felvétele alkalmával műszerrel pontosan bemérjük.

Különben az itt követendő eljárás a vízrajzi osztály 
1888-iki évkönyvének (III. k.) 55-ik oldalán részletesen 
le van írva.

4. A  v ízsebesség’ m egm érése .

a) A kapcsolt ladikot a szelvény közelében orral 
kifordítjuk a partnak, úgy hogy a csigát hordó tartó
gerenda vége szárazpart vagy csekély (meggázolható) 
mélységű víz fölé jusson. A tartó-gerenda vége alá tesz- 
szük a nagy sülyesztő-lencsét és ennek horgába beakaszt
juk a szárnynyal már összekötött leeresztő sodronykötél 
végét. Ennek megtörténte után:

b) A hajtókészülék segélyével felemeljük az ólom
lencsével összekötött szárnyat annyira, hogy a villamos 
vezető sodronyok bekapcsolhatók legyenek. (Lásd Év
könyv III. köt. XII. tábla 2-ik és 3-ik ábra.)

c) Most a kapcsolt ladikot orral a szelvénykötél felé 
fordítjuk és a személyzet elfoglalja végleges helyét; egy- 
egy munkás áll a ladikok elejénél, hogy a szelvény
kötelet a mérésre kijelölt helyen szorosan megfoghassák, 
egy a hajtókészüléknél a szárny sülyesztése végett, egy 
pedig a tartó-gerenda elejénél, hogy a villamvezetö 
sodronyt Va — 1 méteres közökben (szigetelt sodrony
darabok vagy zsineg segélyével) a leeresztő sodrony- 
kötéllel összekapcsolja, mérés alatt pedig az úszó 
tárgyakat: gazt, fát, vagy faágakat bottal a szárnytól 
elterelje.

d) E közben az áramkörbe bekapcsoljuk a jelfogó 
készüléket (csengettyűt vagy telefont) úgy a mint az a 
felszíni sebességmérés utasításában közölve van, és az 
egész készség elfoglalja a mérésre kijelölt helyet az első 
függélyben.

e) A szárnyat most lebocsátjuk a víz alá annyira, 
hogy lapátjai — forgás közben — épen még ki ne 
érjenek a vízből, a hajtókészülék számláló kerekeinek 
állását pedig leolvassuk, hogy a mélységek megmérésé
nél ez képezhesse a kiinduló pontot.

Az észlelés ugyanúgy történik, mint az a felszíni 
sebességmérés utasításában leírva van.

A vízszin sebességének megmérése után a szárnyat 
0‘25 méter mélységre bocsátjuk le és ezen réteg sebes
ségének megmérését követi a 0’75 méter mélységben 
lévőé — és így tovább, a következő sorrendben:

O’OO méter mélységben
0’25 « «
0’75 « «
1*50 « «

8 *
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2'50 méter mélységben 
4 -00 « «
6-00 «

innen tovább két méterenként, végül:

1 ‘50 méterrel a fenék fölött 
l'OO « « « «
0'50 « « « «

illetőleg oly közelségben a fenékhez, melyben a műszer 
szerkezeténél fogva még egyátalán mérni lehet.

A mérés eredményeinek feljegyzése ugyanolyan rova
tokban történik, mint az a felszini sebességmérés utasí
tásában elő van írva, azzal a különbséggel, hogy minden 
egyes függély befejezése után az óra állását és esetleg a 
megváltozott időjárást is feljegyezzük.

Az uj függély adatainak feljegyzése uj lapon kez
dendő meg.

ő. A  v ízszin  esésén ek  m egm érése .

Az egész szelvény megmérésére fordítandó idő közepe 
táján történik a vízszin esésének megmérése, az úgy
nevezett vízszinfixirozás. — E végből:

a) Lemérünk mindkét parton a szelvénytől felfelé és 
lefelé 500—500 méter hosszú vonalat és ebben egyenlő 
távolságra eső 5—5 pontot állapítunk meg, melyekben a 
vízszin magasságát meghatározzuk.

b) Minden így megállapított pontnál leveretünk a 
víz szélére egy (az Évkönyv III. k. XIY. tábla 10-ik 
ábrában vázolt) vízszin-karót annyira, hogy a karó fogá
ban levő vasszeg teteje közel álljon a víz sziliéhez.

c) Ha ez megvan, akkor egy előre meghatározott 
perczben minden karót egyszerre leveretünk addig, míg 
a szeg teteje a vízszinnel pontosan be nem játszik. — 
Nyugtalan víz színnél nem szabad elmulasztani azt az 
óvintézkedést, hogy a karóra — az idézett rajzlapon 
vázolt — deszkacsövet borítsunk, (feneketlen bödönt),

mely nemcsak hogy a víz tükrét megcsendesíti, de az 
általa okozott árnyékban sokkal jobban meg lehet ítélni, 
azt a pillanatot, midőn a szeg feje a víz tükrét épen 
érinti.

d) Legczélszerübb ezen vízszin-karókat nyomban be 
is mérni; de néha beállhat az az eset, hogy ez által a 
tulajdonképeni sebességmérés annyira hátráltatnék, hogy 
az egész szelvény már az nap nem lenne befejezhető, a 
mi mindig lehetőleg kikerülendő. Ily esetben a karók 
magasságának megmérése elhalasztható, de szigorúan 
vigyázni kell, hogy a levert vízszin-karók semmiféle 
bántódásnak ne legyenek kitéve.

e) A vízszin-karók magasságainak bemérésénél szi
gorúan vigyázni kell arra, hogy a műszer jól legyen 
rektifikálva, a vízórák pontosan egyenlő távolságról 
vétessenek és a lécz függélyesen álljon.

Igen óhajtandó, sőt fontos dolog a szemközt fekvő 
két parti vízszinkarók magassági fekvését is szerves össze
függésbe hozni egymással, de erre rendesen hiányzik a 
megkivántató erősségű távcső és tárcsás lécz. Ez esetben 
meg kell elégednünk a két parti karóknak külön-külön 
bemérésével.

f) A vízszin-esés mérésének eredménye a sebesség- 
mérés jegyzőkönyvébe szintén bevezetendő, melyben a 
mérés adatain kívül feljegyzendők még: a fixirozás ideje, 
időjárás, különös tekintettel a szél erősségére és irá
nyára és a netán felmerülő egyéb lényeges körül
ményekre.

*

Midőn kisebb szélességű folyók vízsebességét kell 
mederfenékig terjedő méréssel meghatározni, akkor az 
eljárás mindenben megegyezik az előbbeni utasítás egyes 
pontjaiban foglalt eljárással. Csak a felszerelés össze
állítása módosul annyiban, hogy sem dereglye nem kell, 
melylyel a túlszélességü szelvényt részekre osztjuk —- 
mert az egész szelvény egyszerre átfogható, — sem alá
támasztó ladik nem szükséges annyi számban, mint a 
szélesebb folyóknál.

Szentesnél 1887— 1888-ban végzett vízsebesség-mérések.

(8 rajzmelléklettel.)

Midőn a vízrajzi osztály évkönyveinek III-ik köteté
ben a Tisza alsó szakaszán végzett vízsebességméré
seknél követett eljárásunkat részletesen megismer
tettük, még nem voltunk abban a helyzetben, hogy a 
mondottakat egy megfelelő gyakorlati példával illusztrál
hattuk volna. Meg kellett akkor elégedni egy ideális 
szelvényben végezve képzelt mérés rövid leírásával; az 
irodai munkálatok megismertetésére pedig csak az egyes 
számítási és grafikai műveleteket soroltuk elő röviden.

Hogy tehát addig is, míg a vízrajzi osztály abba a

helyzetbe, jut, hogy ezt a nagyfontosságu műveletet 
egész teljességében a nyilvánosságnak átadhatja, azaz 
míg az egész Tiszára vonatkozó és még jelenleg is 
folyamatban levő mérések nyers eredményeit, valamint 
a vízlefolyási viszonyokat kiderítő törvényeket külön 
munkában közzé nem tehetjük, czélszerünek és szüksé
gesnek tartottuk — mintegy kiegészítésül a múlt évi 
megismertetésnek — egy gyakorlati példában bemutatni 
a külső felvételeket követő műveleteket is.

A bemutatandó példa tárgyául fölvettük a Szentes
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nél végzett méréseket azért, mert az alsó Tiszán vég
zett sebesség-méréseink között, a helyi viszonyok és a 
méréseket befolyásoló egyéb körülmények itt voltak 
legnormálisabbak.

Az ottani folyamszakasz egyenessége, a szelvény 
szélességi és mélységi formácziója (200 m. széles, 
5 m. 0  alatti mélység), a mérsékelt kiterjedésű, meg
lehetős tisztaságú hullámterek, mind oly kedvező körül
mények, melyek, a mellett hogy a mérésnek már előre 
is megbizható alapot teremtettek, elég változatosságot 
is nyújtanak, hogy benne a mérési módozatok mind
egyike alkalmazást találjon.

A szentesi szakaszban, melynek fekvését az I. számú 
mellékletben csatolt helyzetrajz mutatja, összesen hét 
mérés végeztetett, még pedig:

1. 1887 július 22- ikén l-156m. közép У. ra. mellett
2. (( aug. 31 « 3-200 « (( « « «
3. (( okt. 14 (( 1 -850 « « « « «
4. 1888 márcz. 24 « 6-506 « « (( « ((
5. « ápril 17 « 8*646 « (( « « «
6. « május 14 (( 6-666 « « « « «
7. « június 1 « 4"046 (i « (( « «

Ezek közül az 1. és 5. szám alattiak csak a víz fel
színén végzett mérések, mig a többieknél a mérés a 
meder fenekéig terjesztetett ki.

Az egész művelet grafikai része 8 rajzlapon van ide 
mellékelve (I, II, III, IV, У, VI, VII, VIII.) úgymint:

a) a kereszt-szelvény rajza, ellátva a mélységi, illetve 
magassági kottákon kívül még a felületi, közép- és fenék
sebességek görbe vonalaival, valamint a közép-sebességek 
helyzetvonalával,

h) az egyes függélyek hosszában talált sebességek 
ábrája,

c) a mérés tartama alatt észlelt vízszinváltozások 
ábrája, feltüntetve rajta az egyes függélyek megmérésé
nek ideje, valamint azon vízszinmagasság, melyre az 
egész mérés vonatkoztatva van;

(I) a vízszinfixirozás eredménye hossz-szelvény alak
jában, végül

ej össze van állítva az összes mérés eredménye egy 
külön rajzlapon, (VIII.), melyről a szóban forgó szakasz
ban másodperczenkmt lefolyó víztömegek, középsebes
ségek és szelvényterületek leolvashatók, minden tetsző
leges vízmagasságnál, úgy az egész szelvényre együttesen, 
valamint az anyamederre és az összesített hullámtérre 
kíilön-külön.

A mérés helyzetrajzához a fentebb elmondottak után 
semmi megjegyezni való nincsen.

A keresztszelvényeket tartalmazó rajzokhoz azon
ban nagyobb világosság kedvéért a következőket tartjuk 
szükségesnek megemlíteni:

1. Azok a függélyek, melyekben a sebességmérés tör
tént, pontozott vonalakkal vannak megjelölve és római 
számokkal megszámozva. — A mennyire lehetett, válto
zatlanul megtartottuk a függélyek helyzetét és folyó szá
mozását az összes méréseken át, hogy így a függélyes 
sebességi görbéket esetleg egymásra rajzolva, szemlélhe- 
tővé tehessük majd, hogy a függélyes parabola alakja 
miként változik a vízmélység és vízszin változásával.

Innen magyarázható ki, hogy az 1887 október 14-iki 
méréskor az első függély nem I-es számot, hanem II-őset 
kapott (II. és III. rajzmelléklet), mivel az I-es számú 
függély helyén ekkor a víz leapadtával, nem volt mit 
megmérni.

2. A méréskori közép vízszin megállapítása az év
könyv III. kötetében közölt eljárásban ismertetett alap
elvek szerint történt, úgy t. i., hogy nagyobb vízszin- 
változások esetén az a vízszin vétetett, mely akkor léte
zett, a midőn a lefolyó víztömegnek zöme méretett, 
vagyis ez esetben: midőn a mederszelvény jobbparti 
felében történt a mérés. Ha azonban a mérés tartama 
alatt а лиг kulmináczión ment át (a mint ez 1887 ok
tóber 14-én megtörtént), akkor középvízszinnek egysze
rűen a kulmináló vízszin vétetett.

Nem lesz fölösleges e helyt még azt is felemlíteni, 
hogy a sebességméréskor létezett vízszin 0  fölötti ma
gassága mindig a szelvény helyi 0 pontjára vonatkozik, 
és ez sohasem tévesztendő össze, az esetleg közel eső 
állami mérczén leolvasott 0 fölötti vízmagassággal.

3. A keresztszelvények egyik része sűrűbb szondiro- 
zást mutat, mint a másik. Ez onnan van, mert a szel
vény részletes felvétele nem volt minden sebességmérés 
alkalmával foganatosítható. Mindössze 4-szer méretett 
föl a szelvény részletesen;

úgymint:
az 1887 július 21-iki sebességmérést megelőzőleg 
az 1887 aug. 31-iki « «
az 1888 ápril. 17-iki « «
az 1888 június 1-jei « «
Azon szelvények már most, melyek egy újabb szon- 

dirozással összekötött sebességmérésre vonatkoznak, úgy 
rajzoltattak fel, a mint a mélységmérésből nyerettek; 
a külön részletes mélységmérés nélkül való sebesség- 
mérések részére pedig az ezeket megelőző és követő 
szondirozás eredményének közepe vétetett alapul a szel
vény szerkesztésénél; természetesen nem minden 5 méter 
távolságban fekvő mélységi pontra, hanem csakis a füg
gély alatti mederpontra és az észlelt időközi mederválto
zást feltüntető legjellemzőbb pontokra szorítkozhuik a ke
resztszelvényeknek ilyeténképeni szerkesztésénél.

4. A keresztszelvények ábráiban, a függélyek alatt, 
helyenkint látható kis köröcskék a sebességmérés alkal
mával talált tényleges mélységeket mutatják. Ezen mély
ségek némely esetben eltérnek a szelvénynek ottani 
mélységétől, minek oka abban rejlik, hogy a sebesség- 
mérő készülékkel gyakran nem lehet egész pontossággal 
arra a pontra helyezkedni, a melyben a szondirozó esz
köz lesiilyesztetett. A számításnál erre nézve azt az elvet 
követtük, hogy a középsebesség kiszámítására a függély- 
nek sebességméréskor talált hosszát használtuk fel, a 
függélyhez tartozó mederrész-területek pedig a megelőző 
szondirozás eredményéből számíttattak ki.

5. Végül megjegyzendő még (és ez az 1889-ben 
végzett összes méréseink eredményeit feltüntető táblá
zatban foglaltakra is érvényes), hogy az időközi meder
változások okozták azt az ellenmondást is, mely a szel
vényterületek nagyságában esetleg mutatkozik, midőn 
nagyobb vízállás mellett kisebb szelvényterület szere
pel — vagy megfordítva.
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A méréseket feltüntető rajzokban közölve vannak 
liossz-szelvény alakjában még a vízszinfixirozások ered
ményei is. — A hol ez hiányzik, ott a vízszinfixirozás 
többnyire az időjárási viszonyok miatt, nem történhetett 
meg, miután alapelvül itt is azt követtük, hogy inkább 
semmi adatunk ne legyen, semhogy az esetleg kedvezőt
len körülmények közt kipuhatolt megbizhatlan adatokkal 
bizonytalanná tegyük az eredményt és általuk esetleg 
tévútra vezettessük magunkat későbbi számításainknál.

A keresztszelvények rajzában előforduló különféle se
bességi vonalakra nézve megjegyzendők a következők:

1. A felületi sebességek görbéje szigorúan véve nem 
ténylegesen megmért adatokból van szerkesztve, hanem 
(szintén a múlt évi ismertetésben közölt alapelvek sze
rint) a függélyes sebességi görbékről szedettek le. Ezek 
pedig azon oknál fogva nem lehettek azonosak a való
ságos felszíni sebességekkel, mert a mérés közép víz- 
szinére való redukczió következtében a rajzbeli vízszinek 
általában hol kisebbek, hol nagyobbak a méréskor való
sággal létezett vízszinnél; mely körülmény a függélyes 
sebességi görbékben is kifejezést talált annyiban, hogy 
ott a felszín alatti mérés első pontjának mélysége nem
0-25 m. — mint a hol a szárny a méréskor tényleg 
állott — hanem vagy kisebb, vagy nagyobb néhány 
centiméterrel, a szerint, a mint a kiegyenlített vízszin 
vonala a mérés tartama alatt észlelt vízszin vonalán alul 
vagy felül van. (L. a «Yízszinváltozások a mérések tar
talma alatt» czímii ábrát.)

2. A középsebességek görbéje számítás utján a függé
lyes sebességi görbék területének és mélységének hánya
dosából adódott ki, míg ezen középsebességek helyzet
vonala szerkesztés utján nyeretett oly formán, hogy 
körzőbe vévén a kiszámított középsebesség mértékét, 
felkerestetett a függélyes sebességi görbékben azon 
mélység, melybe a görbék által határolt ábrába beillik.

Sok esetben két, vagy többféle mélységekben lehe
tett volna a körzőbe vett középsebességet a függélyes 
sebességi görbébe beleilleszteni; ilyenkor az lett megtartva 
valóságos mélységi helyzetnek, mely a szomszédos — de 
határozottabban kifejezett — helyzetpontokkal termé
szetesebb görbületi! vonalat adott.

3. A fenéksebességek görbéje izintén szerkesztés 
eredménye, olyformán, hogy a mérő szárny szerkezeténél 
fogva megmérhetett legmélyebb pont, a függélyes sebes
ség vonalában, az utolsóelőtti ponttal összekötve, leg
természetesebbnek látszó irányban megnyujtatott. — 
Ezen eljárás abból az álláspontunkból következett, melyre 
a (III. kötetben közölt) ismertetésben helyezkedtünk, 
midőn azt mondtuk, hogy a fenéksebességek nem fogy
hatnak le 0-ra, — mint azt némelyek állítják, — hanem 
a meder feneke felé csak fokozatosan kisebbednek, de a 
meder fenekén minden körülmény között a legkisebbek. 
Természetes, hogy a íenéksebességeket abszolút pontos
sággal meghatározni nem lehet, hanem meg kellett elé
gedni a fentebb említett meghosszabbítással, tekintetbe 
vévén itt is azt, hogy az előállandó «fenéksebességek 
görbéjé»-nek minél természetesebb (azaz a szelvény 
alakjához legjobban simuló) görbülete legyen. Innen 
van, hogy a függélyes sebességi görbékben pontozva lát
ható meghosszabbítások némi önkényességet mutatnak.

A vízsebesség-mérés eredményed tartalmazó VIII. 
rajzlap két részből áll: az egyik, mely az egész ármeder
ben (anyameder és hullámterek) lefolyó víznek másod- 
perczenkinti tömegét, középsebességét és szelvényterü
letét adja mindenféle vízállásnál, a másik rész pedig 
ugyanezeket mutatja külön az anyamederre és külön a 
két hullámtérre vonatkozólag.

Ezen rajzlapon erősebb körökkel vannak megjelölve 
a tényleges mérésekből nyert pontok és kisebb körökkel 
azok, melyek számítás utján nyerettek a végből, hogy a 
középsebességi vonal megszerkeszthető legyen. Az ilyen 
pontokat azért kellett az ábra első részében beiktatni, 
mert a középsebességek vonala irányváltozást mutat ott, 
a hol a víz a mederből kilép és a hullámtereket kezdi 
elborítani. A számítás menete az volt, hogy a már meg
levő tömegvonalból levétetett a közbe iktatandó pont 0 
fölötti magasságának megfelelő másodperczenkinti víz
tömeg és ez elosztatott az ugyanezen vízmagasságnak 
megfelelő szelvényterülettel; a szelvényterületek számí
tására pedig kiinduló pontul a magasság tekintetében 
hozzá legközelebb álló lényleges méréskor talált szelvény- 
területet vettük.

A tömegvonal szerkesztésénél figyelembe vettük, 
hogy a vízszin a mérés ideje alatt milyen és mily mér
tékű magassági változáson ment keresztül. — Tudván 
ugyanis azt, hogy áradó víznél több, apadónál pedig ke
vesebb víz folyik le, mint ugyanolyan magasságú kul
mináló vízszinnél, a tömegvonalat a tényleg talált ponttól 
jobbra vezettük, midőn a mérés apadó víznél történt, és 
balra, midőn áradó víznél végeztetett a sebességmérés, 
mindkét esetben a mennyire lehetséges volt, az áradás 
vagy apadás mérve szolgált irányadóul a tömegvonal és 
a tényleg talált pont közötti távolság meghatározásánál. 
A méréskor észlelt vízszinváltozás az illető pont mellett 
olyformán van feltüntetve, hogy áradásban levő víznél 
jobbra +  , apadásban levőnél pedig balra — előjellel van 
beírva a milliméterekben kifejezett változás nagysága.

További tanulmányunk tárgyát — vagyis az eddigiek
nek természetes folytatását — képezik a Tisza vízlefolyási 
viszonyainak felderítése tárgyában:

a) számbelileg megállapítani azt a korrekcziót, mely
nek alávetendő a másodperczenkinti víztömeg és a se
besség akkor, ha a mérés (mint az rendesen előfordul) 
nem kulmináló, hanem áradó vagy apadó víznél történt,

h) A mi szükségleteinknek megfelelőleg kipuhatolni 
azt az összefüggést, mely a víz felszínén, vagy esetleg a 
függélynek más pontjában megmérendő sebesség és a 
középsebesség között fennáll.

ej Megbírálni a használatban levő különféle sebességi 
kéydetekben előforduló koefficzienseket, illetőleg meghatá
rozni e koeffi.czienseknek azon számbeli értékeit, melyek 
a Tiszánál leginkább alkalmazhatók.

Bármennyire óhajtandó volna, hogy a felsorolt kér
déseket is minél előbb megvilágíthassuk: nem felelhe
tünk meg ez óhajnak addig, míg a Tiszán ismét oly 
magas nagy vizet nem kapunk, mely legalább megközelíti 
az eddigi legmagasabb vizeket, mert csak azoknak köz
vetlen megmérésével állapíthatjuk meg kellő biztossággal 
a legmagasabb vizek alkalmával lefolyó víztömegeket.
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A Szeged város melletti Tisza-meder alakulásának nyilvántartása és
tanulmányozása.

(1 rajzzal.)

Általánosan ismert dolog, hogy Szeged város belső
sége mentén, a Marosból jövő nagy mennyiségű horda
lék, a Tisza medrét néha annyira feliszapolja, hogy kis 
vízkor már a hajózásnak is akadályul szolgál; ezenkívül 
életkérdés Szeged városra nézve, hogy az ottani Tisza- 
meder fel ne iszapolódjék annyira, hogy a városnak árvíz 
elleni biztonságát veszélyeztesse.

Noha az utóbbitól az eddigi észlelések szerint, tar
tani nem lehet, még is fölötte kivánatos a Tisza medré
ben végbemenő változásokat folytonos figyelemmel ki
sérni, hogy a Szeged városra nézve netalán károssá 
válható meder-alakulásokat idejekorán észrevehessük és 
azok orvoslására a szükséges intézkedéseket kellő időben 
megtehessük.

Ez okoknál fogva a Tisza folyó szegedi mederalakulá
sának tüzetes nyilvántartása és tanulmányozása czéljá- 
ból, körülbelül 6 kilométer hosszúságban, átlag minden 
100 méter távolságra egy-egy keresztszelvényt vesz fel 
a vízrajzi osztály évenkint az egyszer mindenkorra ki
tűzött helyeken; a melyeket illető lapjaikon felrajzolva 
nyilván tart és belőlük évenkint táblázatos kimutatásokat 
s grafikonokat készít: a meder szélességében, legnagyobb 
és közép mélységében, területében, hordalék-tömegében 
és a folyó sodrában végbemenő változások előtiintetésére.

Eddigelé három évben történtek ilynemű felvételek; 
úgymint: 1887. év őszén, az 1888. évi árvíz levonulása 
után július hó elején és 1889. év október havában. Még 
pedig 1887. és 1888-ban 58 darab keresztszelvény véte
tett föl a Maros torkolatától kezdve a Boszorkány szi
getig; 1889-ben pedig , ezenkívül a Tiszában még 3, a 
Marosban pedig 2 szelvényt vett föl a vízrajzi osztály a 
Maros torkolatánál végbemenő változások biztosabb föl- 
ismerhetése ezéljából, úgy hogy ezutánra a Tiszában 61, 
a Maros torokban pedig 2 szelvény fog a Tisza medrében 
évenkint végbemenő változások kimutatására szolgálni.

Az 1887— 1889-ik években tapasztalt változásokat 
a mellékelt grafikonok és alább következő kimutatások

részletesen előtüntetik, melyekből világosan látható, hogy 
hol, mily mértékben változott meg a Tisza medre Szeged 
város belsősége mentén?

A változások számszerinti összehasonlításának egy
szerűsítése ezéljából a szóban levő folyamszakaszt 9 ki
sebb szakaszra osztottuk, melyekből az:

1- ső szakasz a jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros
torokig terjed 502 m. hosszúságban (az 1-ső szelvénytől 
a G-ikig).

2- ik szakasz: a régi Maros-toroktól az ujszegedi sar
kantyúig 814 m. hosszban (6-tól 14-ig).

3- ik szakasz: az ujszegedi sarkantyútól a nagy kör
útig 938 m. hosszban (14-től 23-ig).

4- ik szakasz: a nagy körúttól az Arany János-utczáig 
718 m. hosszban (23-tól 30-ig).

5- ik szakasz: az Arany János-utczától a közúti Ilidig 
40G m. hosszban (30-tól 34-ig).

G-ik szakasz: a közúti hídtól a Szegfű-utczáig 392 m. 
hosszban (34-töl 38-ig).

7- ik szakasz: a Szegfű-utczától a vasúti hídig 380m. 
hosszban (38-tól 42-ig).

8- ik szakasz: a vasúti hídtól a jobbparti második 
lejáróig 787 m. hosszban (42-től 50-ig).

9- ik szakasz: a jobbparti második lejárótól körül - 
belől a Boszorkány-szigetig 803 m. hosszban (50-től 
58-ig).

Ä fentiekben körülírt egyes szakaszokban végbement 
változásokat kimutatják a kijelölt grafikonok. Noha ezek
ből világosan kitűnnek az évenkint létrejött változások 
és belőlük mindenki megteheti következtetéseit, — épen 
azért bocsátjuk közre — a következtetések számbeli ada
tainak pontosabbá tétele végett azonban, a véghezment 
változásokról még kilencz kimutatást is összeállítottunk, 
a melyeket ezennel szintén közzétéve, egyben közöljük 
azok alapján saját megjegyzéseinket, illetőleg következ
tetéseinket is.
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I. K im u ta tá s  а  О v ízszin  szélességéről.
Sz

ak
as

z M egnevezés
Mely

szelvénytől 
meddig ?

Mily
hosszban ?

Szélesség a 0 víz scinében Változás a vízszin szélességében

1887 1888 188!) 1887/88 1888/89 1887/89
m m Ш m m m m

i A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig 1 tői 6-ig 502 173 170 179 —- 3 +  9 +  6

2 A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14 « -814 273 258 273 — 15 +  15 0

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy körútig. _ _ 14 « 23 « 938 237 259 257 f 22 2 +  20

4 A nagy körúttól az Arany-János-utczáig 23 « 30 « 718 142 147 142 + 5 5 0

5 Az Arany János-utczától a közúti hídig ___ ___ 30 « 34 « 406 103 108 105 + 5 3 +  2

6 A közúti hídtól a Szegfű-utczáig 34 * 38 « 392 112 114 111 + 2 — 3 1

7 A Szegftí-utczától a vasúti hídig _ . . .  . . . 38 « 42 « 380 140 145 147 + 5 +  2 +  7

8 A vasúti hídtól a jobbpaiti 2-ik lejáróig. ... 42 « 50 « 787 200 204 203 + 4 —  1 4" 3

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány szigetig 50 « 58 « 803 177 183 184 + 6 +  1 +  7

Átlag A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány szigetig 1 -tői 58-ig 5710 101 163 163 + 2 0 +  2

A 0 vízszín szélességét tekintve, azt látjuk az I. ki
mutatásból, hogy:

1887- ben a 0  vízszín szélessége nagyobb volt az át
lagos 161 méternyi szélességnél az 1., 2., 3., 8. és 9-ik 
szakaszban; ellenben az átlagosnál kisebb volt a 4., 5.,
6. és 7-ik szakaszokban. — A legnagyobb szélesség 
(273 m.) a 2-ik szakaszban fordult elő, a legkisebb szé
lesség (103 m.) pedig az 5-ik szakaszban.

1888- ban ugyanazon szakaszokban volt nagyobb és 
kisebb a () vízszín szélessége az átlagos 163 méternyi 
szélességnél, a hol a megelőző évben. — A legnagyobb 
szélesség (259 m.) ez évben a 3-ik szakaszban mutat

kozott, a legkisebb szélesség (108 m.) pedig az 5-ik 
szakaszban.

1889-ben sem történt lényeges változás a 0 vízszín 
szélességében; ez évben is azokban a szakaszokban volt 
a szélesség nagyobb vagy kisebb, a hol a megelőző évek
ben.—- A legnagyobb szélesség (273 m.) ez évben a 2-ik 
szakaszban, és a legkisebb szélesség (105 m.) az 5-ik 
szakaszban fordult elő. Az átlagos szélesség megmaradt 
163 m.-nek.

A 0  vízszín szélességének fejlődésére nézve határo
zott irányzat még nem mutatkozott, miután az egyik év 
növekedését a másik év fogyása és viszont körülbelül ki
egyenlítette.

II. K im u ta tá s  a  0  v ízszin  a la tt i  legnagyobb m élységről.

Sz
ak

as
z M egnevezés

Mely
szelvénytől 
meddig ?

Mily
hosszban ?

Legnagyobb mélység 0 vízszin 
alatt (átlag)

Változás a legnagyobb 
mélységben (átlag)

1887 1888 1889 1887/88 1888/89 1887/89
m cm cm cm cm cm cm

1 A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig í-tői 6-ig 502 678 686 431 +  8 - -  255 — 247

2 A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14 « 814 317 270 291 — 47 +  21 — 26

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy körútig. ... 14 « 23 « 938 350 278 359 -  72 4~ 81 +  9

4 A nagy körúttól az Arany János-utczáig 23 « 30 « 718 627 731 782 +  104 Ч- 51 +  155

5 Az Arany János-utczától a közúti hídig ... ... 30 « 34 « 406 1194 1219 1170 +  25 — 49 — 24

6 A közúti hídtól a Szegfű-utczáig . ..  . . .  ... 34 « 38 « 392 871 1020 958 +  149 —- 62 +  87

7 A szegfű-utczától a vasúti hídig.. . . .  . . .  ... 38 « 42 « 380 573 759 590 +  186 — 169 +  17

8 A vasúti hídtól a jobbparti 2-ik lejáróig. ... 42 « 50 « 787 378 458 444 +  80 — 14 +  66

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány szigetig 50 « 58 « 803 388 528 591 +  140 +  63 +  203

Átlag A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány szigetig 1-től 58-ig 5740 531 582 565 +  51 — 17 f  34
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A 0 vízszín alatti legnagyobb mélységre nézve, a 
II-ik kimutatás alapján a következőket emeljük ki.

1887- ben a 0  vízszín alatti legnagyobb átlagos 531 
cm. mélységnél nagyobb volt a mélység az 1., 4., 5., 6. 
és 7-ik szakaszban, ellenben kisebb volt a 2., 3., 8. és 
9-ik szakaszokban.

A legnagyobb mélységet egybevetve a 0  vízszín szé
lességével, az tűnik ki, hogy a Maros-torok alatti 1. sza 
kaszt kivéve, ott volt a legkisebb mélység, a hol a szé
lesség legnagyobb és viszont, a legkeskenyebb helyeken 
volt a legnagyobb mélység. — Még pedig a 0 vízszín 
alatti legnagyobb átlagos mélység (1194 cm.) az 5-ik 
szakaszon fordult elő, a legkisebb átlagos mélység pedig 
(317 cm) a 2-ik szakaszon.

1888- ban a megelőző évi állapot lényegében nem 
változott meg, a mennyiben ugyanazokban a szakaszok
ban fordultak elő az átlagos 582 cm.-nél nagyobb és ki
sebb mélységek, mint az előbbi évben; csak a mérték 
változott meg némileg, a mennyiben a 2. és 3-ik szaka
szokban még kisebb lett a 0 víz alatti legnagyobb mély
ség, a többi szakaszokban mindenütt növekedett. — Ez 
évben a 0 vízszín alatti legnagyobb mélység (1219 cm.) 
az 5-ik szakaszban a legkisebb mélység pedig (270 cm.) 
a 2-ik szakaszban mutatkozott.

1889- ben csak annyiban változott m ega 0  vízszín 
alatti legnagyobb mélység, hogy az 1-ső szakaszban 255 
cin.-rel megfogyott a mélység, a minek következtében 
ebben a szakaszban is kisebb lett a vízmélység az átlagos 
566 cm.-nél; ellenben a 9-ik szakaszban63 cm.-rel növe
kedett a víz legnagyobb mélysége és ezzel kissé mélyebb 
lett az átlagosnál; különben a legnagyobb (1170 cm.) 
és a legkisebb (291 cm.) mélység ez évben is az 5-ik, 
illetőleg 2-ik szakaszban fordult elő.

A 0  vízszín alatti legnagyobb mélység fejlődésében 
nem mutatkozott határozott irányzat; mert általában 
véve: az 1888-ik év mélyedését az 1889-ik év féltöltése 
többé-kevésbbé kiegyenlítette. Kivételt képez ez alól az 
1-ső szakasz, a hol nagy mértékben, 247 cm.-rel, meg
fogyott a legnagyobb mélység; ellenben a 4. és 9-ik sza
kaszokon a víz legnagyobb mélysége mindkét évben 
növekedett, úgy hogy 155, illetőleg 203 cm.-rel volt 
nagyobb 1889-ben mint 1887-ben.

A vízsodor irányának tekintetében azt tapasztal
juk, — föltételezve, hogy a víz sodra a meder legmélyebb 
pontjait szorosan követi, — hogy:

1887-ben az 1-ső szakaszon, inkább a Tisza hatását 
követve, a balpart felé irányult a víz sodra; — továbbá: 
a 2-ik szakaszon mintegy 300 m. hosszban megmaradt 
a balpart mellett, de ezután a jobbparton is kezdődött 
egy külön sodor, a mely folyvást növekedett erejében,

míg a balparti sodor ennek megfelelően gyengült, úgy 
hogy az ujszegedi sarkantyúnál a vízsodor már egészen 
átvetödött a jobb part mellé. — A 3-ik szakaszon a jobb 
partról ismét átvetődött a víz sodra a balpart mellé, de 
mintegy 600 m. hosszúságnál a jobb part mellett is kép
ződött egy gyengébb sodor, és így e szakasz végén már 
ismét két sodra volt a vízfolyásnak. — A 4-ik szakaszban 
a jobb part melletti vízsodor folyvást erősbödött és a 
balparti sodor mindinkább a jobb part félé húzódott, 
úgy hogy mintegy 300 m. hosszúságnál mind a két víz
sodor egyesült a jobb part közelében. — Az 5-ik szaka
szon a víz sodra egészen a jobb part mellé vonult és azt 
a Stefánia-sétány elejénél közelítette meg leginkább, a 
hol a meder legmélyebb része mintegy 15 méternyi kö
zelségre húzódott a part mellé. — A 6-ik szakaszon a 
víz sodra még mindég a jobb part mellett haladt ugyan, 

i de lassanként kissé eltávozott tőle. —■ A 7-ik szakaszban 
a víz sodra a folyó közepére vonult. — A 8-ik szakasz
ban a vízsodor mindinkább a balpart felé húzódott, úgy 
hogy a 2-ik lejárónál már a balpart mellett folyt. — 
A 9-ik szakaszban mindvégig megmaradt a balpart mel- 

I lett a víz sodra.
1888- ban csak annyiban történt a víz sodrában vál

tozás, hogy a 3-ik szakaszon a víz sodra nem vonult át 
a jobb parttól a balpart mellé, hanem megmaradt a jobb 
part mellett az egész szakaszban; —- továbbá a víz sodra 
a közúti hídnál közelítette meg leginkább a jobb partot, 
ehhez mintegy 13 méternyire húzódván; — végül: a 
a vasúti híd környékén a víz sodra középről a jobb part 
felé közeledett. Egyéb helyeken lényeges változás nem 
történt a víz sodrában.

1889- ben a Maros-torok alatt a víz sodra a balparttól 
eltávozott a jobb part felé, valószínűleg annak a nagy
mérvű iszapolásnak következtében, a mely 1889-ben a 
Maros torka alatt létrejött. Továbbá: a közúti hídnál a 
víz sodra mintegy 28 méter távolságra elhúzódott a jobb 
parttól, valószínűleg az ott megindított part-biztosító 
munkák következtében. Yégiil: a vasúti híd körül a víz 
sodra vissza helyezkedett a folyó közepére körülbelül 
úgy, a hogy 1887-ben volt.

A vízsodor irányára nézve azt látjuk ezekből, hogy 
nem maradt meg mind a két évben egy helyben változat
lanul. Azt látjuk továbbá, hogy a víz sodra legközelébb 
nyomult a jobb parthoz az Arany János-utcza és a közúti 
hídon alól fekvő tér alsó széle közötti vonalon. Végül azt 
látjuk, hogy az a pont, a hol leginkább megközelítette a 
Stefánia-sétány kezdeténél 1887-ben a jobb partot, 
1888-ban kissé alább húzódott a közúti hídhoz, de a 
megkezdett kőhányás következtében 1889-ben visszatért 
az 1887-ki állapotba.

Évköüyv. IV. 1889. 9
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I II . K im u ta tá s  a  0  v ízsz in  a la tt i  középm élységről.
Sz

ak
as

z M egnevezés
Mely

szelvénytől 
meddig ?

Mily
hosszban ?

Közép mélység 0 vízszin alatt 
(átlag)

Változás a közép mélységben 
0 vízszin alatt (átlag)

1887 1888 1889 1887/88 1888/89 1887/89
m cm cm cm cm cm cm

i A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig 1 -tői 6-ig 502 415 433 263 +  18 — 170 — 152

2 A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14 « 814 126 100 118 - 26 +  18 8

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy körútig,- __ _ 14 « 23 « 938 142 148 158 +  6 +  10 +  16

4 A nagy körúttól az Arany -János-utczáig 23 « 30« 718 369 402 430 +  33 +  28 +  61

5 Az Arany János-utczától a közúti hidig _ 30 « 34 « 406 680 690 665 +  10 — 25 — 15

6 A közúti hidtól a Szegfű-utczáig .... 34 « 38 « 392 545 703 663 +  158 — 40 +  118

7 A Szegfű-utczától a vasúti hídig , _ ... 38 « 42 « 380 434 538 431 +  104 - 1 0 7 — 3

8 A vasúti hidtól a jobbparti 2-ik lejáróig. 42 « 50 « 787 234 303 266 +  69 — 37

CMсо4-

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány szigetig 50 « 58 « 803 244 269 280 +  25 +  11 +  36

Áting A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány szigetig 1-től 58-ig 5740 307 342 317 -I- 35 - 25 +  10

A 0 vízszin alatti középmélység tekintetében a IH-ik 
kimutatás tünteti elő a létezett állapotokat és a végbe
ment változásokat; nevezetesen:

1887- ben az átlagos 307 cm. középmélységnél kisebb 
volt a 2., 3., 8. és 9-ik szakaszokon a középmélység. 
Ellenben az 1., 4., 5., 6. és 7-ik szakaszokban a közép
mélység nagyobb volt az átlagosnál; még pedig a leg
kisebb középmélység (126 cm.) a 2-ik szakaszon fordult 
elő, — a legnagyobb középmélység (680 cm.) pedig az 
5-ik szakaszon.

1888- ban nem változott meg lényegesen az 1887-ki 
állapot és ez évben is ugyanazokban a szakaszokban 
mutatkozott az átlagos 342 cm.-nél kisebb vagy nagyobb 
középmélység, a hol a megelőző évben; csak annyiban 
történt némi változás, hogy a 2-ik szakaszon a közép

mélység valamivel még kisebb lett, a többi szakaszokban 
pedig növekedett.

1889-ben a középmélységben annyiban történt vál
tozás, hogy az 1-ső szakaszban 170 cm.-rel megfogyott 
a középruélység, a minek következtében a középmélység 
ezen a szakaszon is kisebb lett az átlagos 317 cm.-nél; 
ezenkívül megfogyott még a középmélység, de kisebb 
mértékben, az 5., 6., 7. és S-ik szakaszokban is, a nél
kül, hogy az átlagosnál kisebb, vagy nagyobb voltát meg
változtatta volna.

A 0  vízszín alatti középmélység fejlődésének irány
zata még nem állapítható meg, mert a középmélységek
nél is az tapasztaltatok, mint a legnagyobb mélységek
nél, hogy általában véve az 1888-ki elmosás 1889-ben 
legalább részben feltöltődött.

IV . K im u ta tá s  а  О v ízszin  a la tt i  sze lvény-te rü le trő l.

Sz
ak

as
z M egnevezés

Mely
szelvénytől 
meddig ?

Mily
hosszban ?

Szelvény-terület 0 vízszin alatt 
(átlag)

Változás a szelvény-területben 
0 vízszin alatt (átlag)

1887 1888 1889 1887/88 1888/89 1887/89
m m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig l-től 6-ig 502 720 738 470 +  18 — 268 — 250

2 A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14 « 814 344 258 322 — 86 -f~ 64 — 22

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy-körútig. 14 « 23 « 938 337 383 406 +  46 +  23 +  69

4 A nagy-körúttól az Arany János-utczáig 23 « 30 « 718 525 590 611 +  65 +  21 +  86

5 Az Arany János-utczától a közúti hídig . . .  ___ 30 « 34 « 406 702 748 695 +  46 — 53 7

6 A közúti hídtól a szegfű-utczáig ___ ... 34 « 38 « 392 613 804 739 +  191 — 65 +  126

7 A szegfű-utczától a vasúti hídig., . . .  ___ ... 38 « 42 « 380 609 781 633 +  172 — 148 +  24

8 A vasúti hídtól a jobbparti 2-ik lejáróig. ... 42 « 50 « 787 467 617 539 +  150 — 78 +  72

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány-szigetig 50 « 58 « 803 433 493 516 +  60 +  23 +  83

Átlag A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány-szigetig l-től 58-ig 5740 494 557 518 +  63 — 39 +  24
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A 0 vízszin alatti szelvény-területre nézve a IY-ik 
kimutatásból láthatjuk az akkoriban létezett állapotokat 
és változásokat, melyekből a következőket, említjük meg:

1887- ben az átlagos 494 m2-nél kisebb volt a 0 víz
szin alatti szelvény-terület a 2., 3., 8. és 9-ik szakaszok
ban, a többi helyeken pedig mindenütt nagyobb volt; 
tehát épen úgy, mint a közép-mélységeknél. — A leg
nagyobb szelvény-terület (720 in2) az első szakaszon 
fordult elő, a legkisebb (337 in2) a 3-ik szakaszon.

1888- ban a 0  vízszin alatti szelvény-terület általában 
növekedett, kivéve a 2-ik szakaszt, a hol 86 m2-rel meg
fogyott. Legnagyobb mértékben növekedett a 6-ik sza
kaszban (191 m2-rel). A legnagyobb szelvény-terület

(804 ni2) ez évben a 6-ik szakaszban fordul elő, a leg
kisebb (258 nr) pedig a 2-ik szakaszon. Az átlagos 
szelvény-terület ez évben 557 in2 volt.

1889-ben a szelvény-terület többnyire ellenkező 
irányban változott, mint a megelőző évben. Legfeltűnőbb 
változás történt az 1-ső szakaszon, a hol ez évben 
268 m2-rel fogyott a 0  vízszin alatti szelvény-terület. 
Úgyszintén megfogyott 148 in2-rel az előbbi évhez ké
pest a 7-ik szakaszon is a szelvény-terület. — Ez évben 
518 m2 volt az átlagos szelvény-terület.

A fejlődés irányzata eddig még ki nem vehető bizto
san, mert többé-kevésbbé kiegyenlítik egymást az éven- 
kinti változások.

V. K im u ta tá s  а  О és + 5  m. v ízszin  közö tti szelvény-terü le trő l.

Sz
ak

as
z M egnevezés

Mely
szelvénytől 
meddig ?

Mily
hosszban?

Szelvény-terület 0 és -f-5 m 
vízszin között (átlag)

Változás a szelvény-területben 
0 és +5 m vízszin között (átlag)

1887 1888 1889 1887/88 1888/89 1887/89
m m2 m2 m2 m2 m2 Ш2

1 A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig 1 -tói 6-ig 502 1015 1004 1039 — и 4- 35 4- 24

2 A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14- « 814 1486 1443 1471 — 43 +  28 — 15

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy-kőrútig _ . . . 14 « 23 « 938 1388 1402 1431 +  14 4- 29 4- 43

4 A nagy-kőrúttól az Arany János-utczáig 23 « 30 « 718 939 974 1018 4- 35 -f- 44 4- 79

5 Az Arany János-utczától a közúti Ilidig . . .  ... 30 # 34 « 406 627 696 734 +  69 +  38 4-107

e A közúti hídtól a szegfű-utczáig ...  . . .  ... 34- « 38 « 392 635 653 670 +  18 +  17 4- 35

7 A szegfű-utczától a vasúti hídig . . . .  . . .  ... 38 « 42 « 380 803 816 840 +  13 4- 2 4 4- 37

8 A vasúti hídtól a jobbparti 2-ik lejáróig 42 « 50 « 787 1134 1132 1135 __ 2 4- 3 4- 1

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány-szigetig 50 « 58 « 803 1172 1167 1222 5 4- 55 4- 50

Átlag A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány-szigetig 1 -tói 58-ig 5740 1099 1105 1135 +  6 4- 30 4- 36

A 0  és+ 5  m, vízszin közötti szelvény-területre 
nézve a következőket emeljük ki az V-ik kimutatásból:

1887- ben az 1., 4., 5., 6. és 7-ik szakaszokon kisebb 
volt a szelvény-terület az átlagos 1099 m2-nél, a többi 
szakaszokon pedig nagyobb. — А IV. és V-ik kimutatá
sokat egybevetve, azt látjuk, hogy a hol kisebb volt az 
átlagosnál a 0  vízszin alatti szelvény-terület, ugyanott az 
átlagosnál nagyobb volt a 0 és -j-5 m. vízszin közötti 
terület és viszont. — A legnagyobb szelvény-terület 
(1486 ш2) a 2-ik szakaszon fordult elő, a legkisebb 
(627 nr) pedig az 5-ik szakaszon.

1888- ban csak annyiban történt változás a 0  és -|- 5 m. 
vízszin közötti területben, hogy az 1., 2., 8. és 9-ik sza
kaszokban kissé megfogyott a szelvény-terület; ellenben 
a 3., 4., 5., 6. és 7-ik szakaszokban kissé növekedett. 
Ez évben is a legnagyobb szelvény-terület (1443 in2) a

2-ik szakaszban mutatkozott, de a legkisebb terület 
(653 in2) egy szakaszszal alább csúszott a 6-ik szakaszra. 
Átlag 1105 m2 volt ez évben a szelvény-terület.

1889-ben megtartották helyeiket az átlagos 1135 m2- 
nél kisebb és nagyobb szelvény-területek, de valamennyi 
szakaszban kissé növekedett. Ez évben a legnagyobb 
szelvény-terület (1471 m2) ismét a 2-dik szakaszban, a 
legkisebb terület (670 ni2) pedig megint a 6-ik szakasz
ban fordult elő úgy, a mint a megelőző évben.

A fejlődés irányzata csak annyiban látszik némileg 
kivehetőnek, a mennyiben a 3., 4., 5., 6. és 7-ik szaka
szokban mind a két évben növekedett egy kevéssé a 0  és 
j-5  m. vízszin közötti szelvény-terület, és hogy mind a 
két évben a legnagyobb növekedés a 4- és 5-ik szakaszra 
esik.
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V I. K im u ta tá s  a  -(-5 m. v ízszin  a la tt i  szelvény -te rü le trő l.
Sz

ak
as

z M egnevezés
Mely

szelvénytől
meddig?

Mily
hosszban?

Szelvény-terület 4-5 
alatt (átlag)

m vízszin Változás 
-)-5 m

a szelvény-területben 
vízszin alatt (átlag)

1887 1888 1889 1887/88 1888/89 1887/89
m m2 m- m2 m2 m2 m2

1 A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig 1-től 6-ig 502 1735 1742 1509 +  7 — 233 — 226

Q A régi Maros toroktól az njszegedi sarkantyúig 6 « 14 « 814 1830 1701 1793 — 129 +  92 — 37

3 Az ujszegedi sarkantyú'ól a nagy-kőrútig _ . _ 14 « 23 « 938 1725 1785 1837 +  60 +  52 +  112

4 A nagy-kőrúttól az Arany János-utczáig

0сосо01 718 1464 15G4 1629 +  100 +  65 +  165

5 Az Arany János-utczától a közúti hídig _ ... 30 « 34 « 406 1329 1444 1429 +  115 - 15 +  100

6 A közúti hídtól a szegfű-utczáig ... . _ _ со со 00 392 1248 1457 1409 +  209 — 48 +  161

7 A szegfű-utczától a vasúti hídig.. .... .... ... 38 « 42 « 380 1412 1597 1473 +  185 124 +  61

8 A vasúti hídtól a jobbparti 2-ik lejáróig. 42 « 50 « 787 1601 1749 1674 +  148 — 75 + СО

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány-szigetig 50 « 58 « 803 1605 1660 1738 +  55 +  78 +  133

Átlag A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány-szigetig 1-től 58-ig 5740 1593 1662 1653 +  69 9 +  60

A A~5 m. vízszin alatti szelvény-területre nézve 
a Yl-ik kimutatásból a következőket említjük meg:

1887- ben az összes szelvény-terület az átlagos 1593 
m2-nél alantabb maradt a 4., 5., 6. és 7-ik szakaszokon, 
a többi szakaszokban pedig az átlagosnál nagyobb volt. 
A legnagyobb szelvény-terület (1830 m2) a 2-ik szaka
szon mutatkozott, a legkisebb (1248 m2) a 6. szakaszon.

1888- ban megmaradt ugyan a szelvény-területnek 
azon jellege, hogy a 4., 5., 6. és 7. szakaszokon kisebb, 
a többiekben pedig nagyobb volt az átlagos 1662 m2-nél, 
de mindegyik szelvény-terület megnagyobbodott, kivéve 
a 2-ik szakaszt, a melyben 129 m2-rel megkisebbedett. 
Ez évben a legnagyobb szelvény-terület (1785 m2) egy 
szakaszszal lejebb csúszott, a 2-ikról a 3-ikra. — A leg
kisebb szelvény-terület (1444 m2) pedig egy szakaszszal

feljebb mutatkozott, a 6-ik szakasz helyett az 5-ik sza
kaszban.

1889-ben az átlagos 1653 nr-nél nagyobb és kisebb 
szelvény-területek ugyanott fordultak elő, a hol a meg
előző évben, kivéve az 1 -ső szakaszt, a melyben az összes 
szelvény-terület 233 m2-rel megfogyván, itt is kisebb lett 
az átlagosnál. A legnagyobb szelvény-terület (1837 m2) 
megint a 3-ik szakaszban fordul elő, mint az előbbi év
ben; a legkisebb (1409 m2) szelvény-terület azonban 
visszatért 1887-ik évi helyére, a 6-ik szakaszba.

A fejlődés irányzata a -j-5 m. vízszin alatti összes 
szelvény-területben még ki nem vehető; mert 1889-ben 
többnyire visszafejlődés mutatkozott az 1888-ki fejlődés
hez képest; csak a 3., 4. és 9-ik szakaszokban mutatko
zott mind a két évben állandóan növekedés.

V II. K im u ta tá s  a  0  v ízszin  a la tt i  hordalék-töm egrő l.

Sz
ak

as
z M egnevezés

Mely
szelvénytől 
meddig ?

Mily
hosszban ?

Hordalék-tömeg 0 vízszin alatt 100 folyóméterre esik

1887/88 1888/89 1887/89 1887/88 1888/89 1887/89
m m3 m3 m3 m3 m3 m3

i A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig 1-től 6-ig 502 — 8071 +  140282 +  132211 — 1608 +  27945 +  26337

2 A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14 « 814 +  63461 — 47695 +  15766 +  7796 — 5859 +  1937

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy-körútig _ ... 14 « 23 « 938 — 30877 -  26270 -  57147 — 3292 — 2800 — 6092

4 A nagy-körúttól az Arany János-utczáig ...

ососо 718 — 57602 — 8742 -  66344 — 8023 — 1217 — 9240

5 Az Arany János-utczától a közúti hídig ...  ... 30 « 34 « 406 — 16294 +  16739 -}- 445 — 4013 +  4123 +  110

6 A közúti hídtól a szegfű-utczáig ...  ... 34 « 38 « 392 -  72060 +  33693 -  38367 —18383 +  8595 — 9788

7 A szegftí-utczától a vasúti h íd ig ..  . . .  . . .  . . . 38 <i 42 « 380 -  67518 +  56760 -  10758 — 17768 +  14937 — 2831

8 A vasúti hídtól a jobbparti 2-ik lejáróig. 42 « 50 « 787 — 115602 +  62314 -  53288 —14689 +  7918 — 6771

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány-szigetig 50 « 58 « 803 — 57137 -  10458 —  67595 —  7115 — 1302 —  8417

1 Isszes A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány-szigetig 1-től 58-ig 5740 —361700 -1-216623 —145077 — 6301 +  3774 —  2527
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A  0 vízszin alatt mozgásban levő hordalék-tömegről
a VII. kimutatás alapján a következőket jegyezzük meg:

1887/8-ban mindegyik szakaszban kimosás történt a 
0  vízszin alatt; kivéve a 2-ik szakaszt, a melyben 
63461 m3 iszap rakódott le ez idő alatt.

Megjegyzésre méltó, hogy épen a 2-ik szakaszban 
volt a 0 vízszin szélessége, valamint a 0  és -j-5 m. víz
szin közötti szelvény-terület 1887-ben a legnagyobb 
(I. és V. kimutatás), a miből azt lehet következtetni, 
hogy e szakasz feliszapolódása szoros összefüggésben 
van a medernek ottani nagy szélességével és szelvény- 
területével.

Legnagyobb kimosás történt a 6-ik szakaszban, a 
hol ez évben 100 folyóméterenként 18383 köbmétert 
mosott el a víz. — Ez évben a kimosás 361700 m3-rel 
fölülmúlta a feltöltést.

1888/9-ben az 1-ső szakaszon 140282 m:i-nyi feltöl
tés tapasztaltatott, a melyből 100 folyóméterenként j

27945 m3 esik. — Ezenkívül az 5., 6., 7., 8. szakaszok
ban 169506 in3 töltődött fel; legnagyobb feltöltés volt 
aránylag a 7-ik szakaszban, a hol 100 folyóméterre 
14937 ш3 esett. — Az ezen utóbbi szakaszokban mutat
kozó feltöltés valószínűleg összefüggésben áll a közúti 
híd körül 1889-ben végzett partvédezeti, illetőleg kő- 
hányási munkálatokkal, a melyek, úgy látszik, elősegí
tették a feliszapolódást. — A többi szakaszokban ez év
ben kimosás történt; még pedig a legnagyobb kimosás a 
2-ik szakaszban fordult elő, a melyből 100 folyóméterre 
5859 ш3 jutott. — Ez évben 216623 m3-rel volt több a 
feltöltés, mint a kimosás. Mind a két évben (1888/9-ben) 
összesen 145077 m3-rel multa fölül a kimosás a fel
töltést.

A fejlődés irányzatára a 0  vízszin alatt mozgásban 
volt hordalék-tömeg változásaiból biztosan következtetni 
nem lehet, mert a legtöbb szakaszban a feltöltés és ki
mosás egymást felváltotta.

V III. K im u ta tá s  a  0  és -j-5 m. v ízszin  közö tti hordalék-töm egrő l.

Sz
ak

as
z M egnevezés

Mely
szelvénytől 
meddig ?

Mily
hosszban ?

Hordalék-tömeg 0 és -|-5 m 
vizszin között 100 folyóméterre esik

1887/88 1888/89 1887/89 1887/88 1888/89 1887/89
m m8 m3 j m3 m3 m3 j m3

i A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig 1-től 6-ig 502 + 7230 — 19540— 12310 + 1440 -  3892 — 2452

A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14 « 814 + 23643 — 23221 +  422 + 2905 -  2853 +  52

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy-kőrútig 14 « • 23 « 938 + 6520 — 25922— 19402 + 695 — 2763; — 2068

4 A nagy-kőrúttól az Arany János-utczáig 23 « 30 « 718 — 30915 -  34780Í— 65695 4306 — 4844 — 9150

5 Az Arany János-utczútól a közúti hídig 30 « 34 « 406 — 27208 - 13023— 40231 — 6701 — 3208 -  9909

e A közúti hídtól a szegfű-utczáig ___ 34 « 38 « 392 — 8650 7049— 15699 — 2207 — 1798 — 4005

7 A szegfű-utczától a vasúti hídig,. ___ 38 « 42 . 380 — 5178 — 7833!— 13011 — 1363 — 2061 — 3424

8 A vasúti hídtól a jobbparti 2-ik lejáróig. 42 « 50 « 787 + 1043 — 47131— 3670 + 133 599 — 466

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány-szigetig 50 « 58 « 803 + 3143 -  37442— 34299
,

+ 391 - 4662( — 4271

Ősszel A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány-szigetig 1-től 58-ig 5740 — 30372 -173523:—203895 529 -  3023 — 3552

А О  és + 5  m. vízszin közötti hordalék-tömegről a 
VIII-ik kimutatásból azt látjuk, hogy:

1887/8-ban az 1., 2., 3., 8., 9-ik szakaszokban cse
kély feltöltés mutatkozott; legnagyobb volt a feltöltés a 
2-ik szakaszban, a hol 100 folyóméterenként 2905 m:i-t 
töltődött fel. Ellenben a 4., 5., 6., 7-ik szakaszokban 
kimosás történt; legnagyobb kimosás volt az 5-ik sza
kaszban, a hol 100 folyóméterenként 6701 m3-t mosott 
el a Tisza.

A feltöltést és kimosást egybevetve: ez évben az 
összes kimosás felülmúlta az összes feltöltést 30372 
köbméterrel.

1888/9-ben valamennyi szakaszban kimosás tapasz
taltatott. Legnagyobb kimosás történt a 4-ik szakaszban, 
a hol 100 folyóméterenként 4844 m3 mosódott el. Ez 
évben az összes elmosás 173523 m3-t tett ki.

Mind a két évben (1887/9-ben), összesen 203895 m3 
mosódott el a nyilvántartás alá vett szakaszon.

A fejlődés irányzatára nézve a 0  és + 5  m. vízszin 
között mozgásban volt hordalék-tömeget illetőleg úgy 
látszik, hogy a meder általában kimosásra, bővülésre haj
lott; csak a 2-ik szakaszon egyenlítődött ki majdnem 
egészen az 1887/8. évi feltöltés az 1888/9. évi elmo
sással.
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IX . K im u ta tá s  a  -f-5 m. v ízsz in  a la tt i  hordalék-töm egrő l.

N M egnevezés
Mely

szelvénytől 
meddig ?

Mily
Hordalék-tömeg -f-5 m. 

vízszin alatt 100 folyó méterre esik

C3

eSNm
1887/88 1888/89 1887/89 1887/88 1888/89 1887/89

m m3 m8 m3 m3 m3 m3

i A jelenlegi Maros-toroktól a régi Maros-torokig 1-től 6-ig 502 841 +  120742 +  119901 167 +  24052 +  23S85

2 A régi Maros-toroktól az ujszegedi sarkantyúig 6 « 14 « 814 +  87104 70916 +  1 Cl 88 +  10701 — 8712 +  1989

3 Az ujszegedi sarkantyútól a nagy-körútig _ 14 « 23 « 938 24357 52192 76549 2597 5564 8161

4 A nagy-körúttól az Arany János-utczáig t© СО о 718 -  88517 -  43522 -132039 12328 — 6062 - 18390

5 Az Arany János-utczától a közúti hídig _ 30 « 34* « 406 — 43502 +  3716 — 39786 10715 +  915 9800

6 A közúti hídtól a szegfű-utczáig . _ . 34 « 38 « 392 -  80710 +  26644 54066 — 20589 +  6797 — 13792

7 A szegfű utczától a vasúti h íd ig .. . . .  ... 38 « 42 « 380 -  72696 +  48927 23769 19131 +  12876 6255

8 A vasúti hídtól a jobbparti 2-ik lejáróig . ..  . _ 42 <i 50 « 787 —114559 +  57601 -  56958 14556 +  7319 7237

9 A jobbparti 2-ik lejárótól a Boszorkány-szigetig 50 . 58 « 803 53994 47900 — 101894 6724 5965 12689

Összes A jelenlegi Maros-toroktól a Boszorkány-szigetig 1 -tői 58-ig 5740 С
О о _F
S +  43100 —348972 6831 +  751 6080

A  -j- 5 m. vízszin alatt mozgásban volt összes hor
dalék-tömegről a IX-ik kimutatás szerint a következőket 
tapasztaltuk:

1887/8-ban csak a 2-ik szakaszon volt feltöltés 
(87104 m3), a melyből 100 folyóméterre esett 10701 m3; 
a többi szakaszokban mindenütt kimosás történt. - Leg
nagyobb kimosás volt a 6-ik szakaszon, a melyből 100 
folyóméterre 20589 m3 esett. — Ez évben a kimosás 
392072 köbméterrel múlta felül a feltöltést.

1888/9-ben az előbbi év feltöltése a 2-ik szakaszban 
majdnem egészen elmosódott; ellenben nagymérvű fel
töltés történt az 1-ső szakaszban, a hol összesen 
120742 m3 iszap rakódott le, a melyből 100 folyómé
terre 24052 m3 jutott; ezenkívül az 5., 6., 7., 8. szaka
szokban szintén történt feltöltés, melyek közül a legna
gyobb feltöltés a 7-ik szakaszban fordult elő, a hol 100 
folyóméterenként 12876 m3 esett a feltöltésből. — Ez 
évben 43100 m3-rel volt több az összes feltöltés, mint a 
kimosás.

Mind a két évben (1887/9-ben) 348972 köbméterrel 
volt nagyobb az összes kimosás a feltöltésnél, daczára 
annak, liogy az 1. és 2-ik szakaszon összesen 136089 
köbméternyi feliszapodás mutatkozott az 1887-ki álla
pothoz képest. Tehát egészben véve majdnem egészen 
helyre állott 1889-ben az eredeti 1887-ki állapot.

A fejlődés irányzata biztosan még nem állapítható 
meg a mozgásba jött összes hordalék-tömegre nézve; 
mert három szakaszt kivéve, a feltöltés és kimosás jelen
sége váltakozva mutatkozott.

*

A fentiekben részletesen kimutatott jelenségekből 
általában véve még nem lehet biztosan következtetni a 
Szeged város melletti mederfejlődés irányzatára; mert a

harmadik (1889-ik évi) fölvétel sem nyújtott még ele
gendő biztos útmutatást a Tisza medrében véghezment 
változások irányzatának megállapítására; be kell tehát 
várni a későbbi fölvételek eredményeit, mielőtt meg- 
állapíthatnók, hogy a Szeged város melletti Tisza-meder 
fejlődébe kedvezö-e, vagy kedvezőtlen?

Némely feltűnőbb jelenségre azonban már most föl
hívjuk az érdeklődő közönség figyelmét.

Figyelembe veendő jelenségnek tartjuk ugyanis, hogy 
a hol a 0  vízszin alatti szelvény-terület kisebb volt az 
átlagosnál, ugyanott az átlagosnál nagyobb volt a 0 és 
+  5 m. vízszin közötti szelvény-terület, és viszont; a 
miből az látszik ki, hogy a t) vízszin feletti szelvény - 
terület túlnagysága maga után vonta a 0  vízszin alatti 
szelvény-terület elsekélyesedését.

Ezzel összefüggőleg figyelemre méltó, hogy ott volt 
a legnagyobb mélység, a hol а О vízszin szélessége leg
kisebb volt, és viszont; úgy látszik tehát, hogy á 0  víz- 
szinnek kelleténél nagyobb szélessége maga után vonta 
a vízmélység megfogyását.

Figyelemre méltó továbbá, hogy a legnagyobb feltöl
tés, illetőleg iszaplerakodás, a Maros-toroknak közvetlen 
közelségében mutatkozott 1889-ben; tehát ott, a hol 
legérezhetőbb a vízfolyás sebességének megcsökkenése.

Feltűnő még az a jelenség is, hogy 1887/8-ban a 
Tisza medre határozottan bővült, 1888/9-ben pedig ha
tározottan megfagyott. — E jelenségből önként támad 
az a kérdés, hogy mily körülmények okozták a meder 
bővülését, vagyis kimosását ? és mily körülmények annak 
megfogyását, vagyis feltöltését? — Tudjuk ugyan, hogy 
Szeged körül a Tisza-mederben a Maros vize okozhatja 
főképen az iszaplerakodásokat, mert a Maros vize sokkal 
zavarosabb, mint a Tiszáé; de miért okoz egyik évben 
iszapolást és a másik évben nem ? — Ennek a kérdésnek 
legvalószinübb magyarázata abban látszik rejleni, hogy
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a Maros vize minden évben többé-kevésbbé lerakja iszap
ját a Tisza medrében, a Tisza vize pedig azt szintén 
többé-kevésbbé elmossa; minélfogva lényeges körül
ménynek kell annak lenni, bogy a Maros nagyvize meg
előzi-e a Tisza nagyvizét, vagy követi'? Mert, lia a Maros 
nagy vize előbb érkezik le iszapjával Szegedhez, azt a 
Tisza nagyvize jobban elmoshatja, mint ha később jön, 
a mikor a Tisza már apadásban van és ereje megcsök
kent. -— Ezenkívül a marosi iszap lerakodására nézve 
annak a körülménynek is nagy fontosságúnak kell lenni, 
hogy a Tisza vize mily sebességgel folyik az iszapos víz 
megérkezése idejében? Mert minél sebesebb a Tisza vize, 
annál inkább képes a beléje hozott iszapot tovább vinni, 
és viszont annál több iszap marad a mederben, minél 
kisebb a Tiszavíz sebessége.

A felvetett kérdés megfejtéséhez a Maros és Tisza 
vízállásai azt az adatot szolgáltatták 1887/9-ben, hogy 
1888-ban a Maros nagyvize majdnem egy hónappal meg
előzte a Tisza nagyvizét; volt tehát a Tisza vizének elég 
ideje a Maros hozta iszapot elmosni; ellenben 1889-ben 
a Tisza nagyvize csak nehány nappal maradt későbbre a 
Maros nagy vizénél és jóval alacsonyabb is volt, mint
1888- ban; valószínűleg tehát azért maradt hátra
1889- ben több iszap Szegednél a Tisza medrében, mint 
1888-ban.

Ezeket, mint figyelemre méltó jelenségeket, csak föl
említeni akartuk ez alkalommal, a nélkül, hogy meg is 
fejtenők; mert erre még több évi fölvétel eredményeinek 
ismerete szükséges.
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Baden nagyherczegség meteorologiai és hidrografiai központi hivatalának 1889.
évi jelentése.

Meteorologiai észlelések. Az állomások hálózatát 
illetőleg változás nem történt, számuk azonban egygyel 
szaporodott, a mennyiben a már egyszer létezett«König- 
stuhli» állomás közelében a «Kohlhof»-on egy egészen 
uj esőmérő állomást állított föl Heidelberg város taná
csa. —■ Az észlelések a központi hivatalhoz küldetnek 
be; az összegyűlt adatok havonként a karlsruhei újság
ban, egy évről összeállítva pedig ezen évi jelentésben 
tétetnek közzé. Az egyes észlelő állomások helyzeti fek
vését, valamint a műszerek felállításánál szükségessé 
vált változtatásokat ezen jelentés II. része tárgyalja bő
vebben.

A meteorologiai észlelések adatainak közzétételénél 
ugyanoly eljárás követtetett, mint az előző években; ha
sonló módon lett továbbá Karlsruhe város történelméhez 
csatolmányul elkészítve az 1888. évről szóló időjárási 
táblázat.

Miként a múlt években, úgy az idén is a karlsruhei 
állomáson a washingtoni idő szerint reggel 7 óra =  d. u. 
1 2 óra 34 perczkor Karlsruheban egyidejű megfigyelések 
lettek teljesítve és a nyert eredmények a Washingtonban 
székelő «Chief Signal Officer of the U. S. Army»-val 
leendő közlés végett a hamburgi német tengerészeti ob- 
servatoriumhoz küldettek be.

Zivatarészlelések. Ezen évben a nagyherczegség 43 
helyéről mégpedig 14 másod- és harmadrendű állomás
ról, 22 esőmérő állomásról és 7 a Kajna mellett lakó 
híd- és gátbiztos részéről érkeztek be jelentések, melyek 
a többi észleléseket tartalmazó havi jegyzékek és esőzési 
térképekkel kellőképen kiegészíttettek.

Az összesen beérkezett 1773 jelentés a bajor kir. 
köz. meteorologiai intézethez küldetett be, a hol ezeknek, 
valamint a többi helyekről beérkezett adatoknak alapján 
a zivatar elvonulását feltüntető műveletet összeállították, 
mely műből egy példány ezen intézethez is meg lett 
küldve.

A jégeső átvonulását illető fizikai adatok beszerzése 
ez évben már egészen azon határozmányokhoz képest 
volt teljesíthető, melyek a délnémetországi meteorologiai 
intézetek igazgatói által az 1886. év márczius 20—23-án 
tartott tanácskozmányban megállapíttattak, minthogy a 
munkálatok keresztülvitelével ez évben az erdőfelügyelő
ségek közegei is megbizattak.

Az észlelések és azoknak a Bajorországban használ
takhoz hasonló berendezésű nyomtatott ívekben való be
vezetése rendesen az erdőmesterek, vagy ha a kerület

igen nagy, az erdőőrök által teljesítetik, mindkét 
esetben azonban a főerdőmester közvetlen ellenőrzése 
mellett.

Ez évben beérkezett 63 napról összesen 625 jelentés 
és pedig 485 a polgármesteri hivataloktól és 140 darab 
az erdőhivataloktól.

A hegyült összes anyag — kivonatban — a viharok 
által ért vidék bővebb körülirásával kiegészítve, további 
feldolgozás végett liavonkint a müncheni központi inté
zethez küldetett be.

Miután a nevezett intézetnek a tanulmányok meg- 
ejthetése végett szüksége volt egy olyan térképre, mely 
az erdők fekvését és terjedelmét előtünteti, a beliigymi- 
nisterium közvetítése folytán a nagyherczegségi uradal
mak igazgatósága egy 1 :200,000 mértékű térképet 
állíttatott össze, melynek kisebb mértékre való átrajzo
lása ezen intézetnek jutott osztályrészül.

A munka folyamatban van és ennek kapcsán azon 
terv merült föl, hogy a hidrografiai térkép köveinek fel- 
használásával a nagyherczegség erdőtérképe,— 1:100,000 
mértékben, — csatolmányul szolgáljon a «Beiträge zur 
Hydrographie» czímü munkánál.

Időjelző szolgálat. Az időjárást naponkint feltüntető 
térképnek a karlsruhei újságban szokásos közzététele 
ezen évben annyiban szenvedett némi megszorítást, hogy 
mind a kamara, valamint a tartomány-gyűlés együttléte 
folytán megjelent nagyobb terjedelmű közlemények miatt 
az újságban kevesebb hely állván rendelkezésre, október 
hónaptól kezdve csakis a légnyomás eloszlása és evvel 
kapcsolatban az időjárásra vonatkozó közlemények rövid 
szövege került a nyilvánosság elé. Az időjárási térkép kü
lönben a város közhelyein ki lett függesztve.

Földrengések megfigyelése. Konstanz környékén, 
valamint a Fekete erdő egyéb pontján január 7-én ész
lelt földrengést illetőleg a víz- és útépítészeti hivatalok
nak a megfigyeléssel megbízott közegei részéről számos 
jelentés érkezett be.

Miután nyert értesülések szerint ezen földrengés ösz- 
szeköttetésben állott a szomszédos Svájczban szintén 
észlelt hasonló jelenséggel, a gyűjtött adatok nem itten 
dolgoztattak fel, hanem a svájczi bizottság megkeresése 
folytán az ottani adatok tanulmányozásával megbízott 
frauenfeldi tanárnak, Dr. Hessnek küldettek át további 
feldolgozás végett. A tanulmány eredménye a Ühurgaui 
természettudományi társulat 1889. évi közleményeiben 
már meg is jelent.

10*
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A hóvastagság észlelését illetőleg a múlt évben már 
felemlített 22 állomás működéséről ezen jelentés máso
dik részében emlékezünk meg bővebben.

Vízmérczék és vízállások. — A vízállások észlelése 
az elmúlt évben is az 1886. évben kiadott rendelet ér
telmében történt.

Maxaunál 1888. évben felállított vízállást registráló 
pneumatikus készülék, daczára a tett többszörös javítá
soknak, nem bizonyult a gyakorlatban hasznavehetőnek. 
Ez oknál fogva a nyár folyamán leszereltetett, s tervben 
van egy másik, nálánál előnyösebb pneumatikus műszer 
felállítása. Az előmunkálatok folyamatban vannak.

Kehi vízmércze-állomás registráló készüléke az úszó
val szeptember havában lett felállítva és azóta szakadat
lanul működik.

Egy-egy hasonló műszer felállítási munkálatai a 
waldshuti és mannheimi mérczéknél ez év végén még 
nem nyertek befejezést.

A vízállások táblázatos és grafikai összeállítása a 
főmérczékről az eddigi eljárás szerint rendszeresen 
történt.

Vízrajzi és vízgazdasági kutatások a Fekete erdő 
déli részében. Az előző évkönyvekben e czímen említett 
munkálat ezen év május havában sajtó alá került és az 
eddigi szokásos eljárást követve, mint IV. füzete a badeni 
nagyherczegség hidrografiájának bocsáttatott a nyilvá
nosság elé.

A központi hivatal és a freiburgi kultur-felügyelőség, 
valamint a todtnaui és schönaui erdőfelügyelőségek ve
zetése és közreműködése mellett a Wiese folyó vízgyűjtő 
területein fekvő mezőségekre vonatkozólag végzett tanul
mányok a nagyherczegség belügyministeriuma által 
nyomtatásban kiadattak.

Ezen tanulmányok alapján a folyamvidék vízgazda
sági viszonyainak rendezése iránt tárgyalások indíttat
tak meg.

A Rajna folyó hidrografiai leírása, melylyel ezen 
központi intézet már 1886. év óta foglalkozik, elkészült. 
Ámbár a szomszédos tartományok részéről kiszolgálta
tandó adatok ez év kezdetén még nem gyűltek be teljes
ségükben és ennélfogva az egyes fejezetek hiányosak 
voltak, az előkészületek a nyomtatáshoz, valamint a tér
kép készítéséhez mégis megtétettek és az elnöklő biztos 
által jóváhagyott szerződések csakhamar foganatosítás 
alá vétettek. Deczember elején a mű már készen volt, 
úgy hogy még ez év vége előtt a szétküldést foganatosí
tani lehetett.

A mű 49 nagy quartalaku nyomtatott ívből áll, 9 íven 
a vízjogra és a Eajna vidék vizi ügyeinek mikénti inté
zésére vonatkozólag dr. Schenkel miniszteri tanácsos 
tanulmányait ölelvén fel. — A tulajdonképeni hidro

grafiai rész 8 fejezetben tárgyalja: a folyamvidék hely
zetét, a hegyalakzatokat, geológiai viszonyokat, a meder 
alakzatát és hordalék-mennyiségét, s végre a vízvédelmet 
és vízhasználatot.

A rajzmellékletek a központi intézet által elkészítve 
a következőkből állnak: 6 drb térkép, vonatkozván a 
folyamvidék politikai beosztására, továbbá a hidrografiai, 
orografiai és geológiai, erdő- és eső-viszonyaira; további 
mellékletet képeznek még a geológiai keresztszelvények 
rajzai, a Kajna és mellékfolyóinak hossz-szelvénye, a 
főfolyam árterületének térképe, s végül a Rajnát a Boden 
tótól egész a hollandi határig 1: 100,000 mértékben 16 
nagy folió lapon feltüntető térkép.

A kiadmányból nehány példány könyvpiaczra is 
bocsáttatott.

A mü elkészítése nem csak igen körülményes, de 
egyúttal nagyon fáradságos is volt, miután az egyes álla
mok részéről beszolgáltatott adatok nem voltak egyönte
tűen összeállítva. Ez okból gyakran utólagos kiegészíté
sek váltak szükségessé. Végeredményben azonban a német 
Rajna vidék hi drografiáját illetőleg még is oly sok becses 
adat gyűlt össze, milyen és mennyi valamely más folyam
vidékre vonatkozólag eddig alig van.

A bodeni tó térképének elkészítése annyiban előhaladt, 
hogy a mélység-méréseket az ueberlingi részen a köz
ponti intézet megbízásából Dr. Haid tanár befejezte, a 
felső tavon pedig a svájczi topográfiái intézet közegei 
tovább folytatták.

A teljes mélységi adatok a múlt évihez hasonló módon 
már felrakattak, a felső tó munkálatainak befejezése pedig 
a jövő tavaszra halasztatott. —

A parti államok által kiküldött bizottság ezen évben 
nem tartott tárgyalást.

A nagyherczegség foly ói és patakjai vízemésztésének 
meghatározása. A kerületi műszaki hatóság közegei a 
méréseket kitérj edettebb mértékben folytatták, úgy hogy 
azon folyókon és patakokon, melyek a hidrografiai ada
tok IV. füzetében felemlítve vannak, a mérések nagyobb
részt be is fejeztettek.

A hol szükség volt, kontroli-mérések történtek, s a 
talált hibák kiigazíttattak, úgy, hogy igen gazdag és becses 
anyag áll rendelkezésre, melynek rendszeres feldolgozása 
1890. évben veendi kezdetét. A mérések időközben még 
folynak.

Immending ennél a Danamederben levő szivárgó ha
sad ékok tanulmányozása a folyó évben a múlt évihez 
hasonló módon folytattatott. A keresztszelvények fixiro- 
zására szolgáló, valamint a lejtezési alappontok, nem 
különben az egyes mérczék állásai ellenőriztettek. Az ered
mények egy beható tanulmány alapját vetették meg, 
melyhez a változásokat feltüntető rajzok is csatoltattak.



A Rajna és mellékfolyóinak vízállás-változásai Baden nagyherczegségben
1889. évben.

A vízállásokat illetőleg ezen év általában normálisnak 
mondható. Csak az év elején volt némileg érezhető a víz- 
szüke, februárisban azonban már kezdett növekedni a 
vízmagasság fokozódva fél éven keresztül, míg az óv 
második felében njból alább szállott.

Kivéve a Basel-altbreisaclii, valamint nehány alan
tabb fekvő mércze állomás körüli szakaszt, hol részben 
folytonos, részben pedig időleges rnederváltozások fordul
nak elő, a Rajna vízállásainak közép értékei szemben 
1852— 1881-ig 30 éven keresztül észlelt közép vízállá
sokkal, alig mutatnak fel változást.

A bodeni tó, valamint a Rajna Basel feletti szakaszán

K onstanz W ald  sh u t Basel
m  m  m

Évi közép 1888: 3*871 2*720 1*888
.» >» 1889: 3*573 . 2*446 1*548

Különbözet: —0*298 —0*274 —0*340

az évi közép vízállás valamivel magasabb, Baseltól lefelé 
eső szakaszon ellenben majdnem kivétel nélkül mélyebb 
a 30 év adataiból kiszámított közép vízállásnál. Általában 
Maxau és Philippsburgnál nagyobbak az eredmények az 
eddigi normál vízállásnál, mely jelenség nyilván arra vezet
hető vissza, hogy a meder e helyeken iszapolódott. Ellen
ben tetemes meder mélyedésre engednek következtetni 
a neuenburgi, valamint a kehli és mannheimi vízál
lások.

A múlt évvel szemben az évi közép vízállás teteme
sen alább szállott, miként azt a következő összeállítás is 
mutatja.

N euenburg A ltbreisach K ehi M axau M an n h e im
m m m m m

3*263 3*064 3*108 4*453 4*601
3*000 2*623 2*854 4*174 4*158

—0*263 —0*441 --0*254 -0*279 —0*443

A mellékfolyók évi közép vízállásai kivétel nélkül ala
csonyabbak voltak az 1888. évieknél bár nem valami 
nagy különbséggel.

Felemlítést érdemel leginkább a Neckar mannheimi 
mérczéje, hol azonban már a Rajna vizének befolyása is 
érvényesül.

A havi közép vízállások a 30 évi normál értékkel 
szemben legalacsonyabbak januáriusban voltak, legmaga
sabbak ellenben Konstanznál novemberben, a Waldshut- 
tól lefelé eső szakaszon pedig októberben.

K onstanz W ald sh u t 
n i  m

Nyári vizek közép értékei 1888 : 4*438 3*377
» » »> » 1889: 4*010 3*028

Különbség: —-0*428 —0*349

Összehasonlítás szerint a különbségek a következők: 
Konstanznál 0*496 in., Waldshutnál 0*500 ni., Baselnél 
0*313 m., Altbreisachnál 0*390 in., Kehinél 0*275 ni., 
Maxaunál 0*752 m. és Mannheimnál 0*441 m.

A nyári vízállások közép értékei a 30 évi normál 
értékkel szemben nem igen mutatnak változást, a múlt 
évinél azonban meglehetősen alacsonyabbak, miként a 
következő táblázatból is látható.

Basel N eu en b u rg  A ltbreisach K ehi M axau M an n h e im
m m m m m m

2*548 3*955 3*770 3*760 5*077 5*377
2*113 3*572 3*242 3*380 4*737 4*840

-0*435 —0*383 -0*528 —0*380 -0*340 -0*537

A téli vízállások középértékei ellenben — miként az alábbi táblázat mutatja — a múlt évihez képest kevés 
változást mutatnak.

K onstanz W alclshut Basel N euenburg A ltbreisach K ehi M axau M an n h e im
m m m m m m m m

Téli vízállások 1888/89: 3*270 1*962 1*092 2*658 2*045 2*323 3*740 3*620
közép értékei 1889/90: 3*182 1*915 1*030 2*330 2*263 2*510 3*618 3*535

Különbség: -0*088 -0*047 —0*062 —0*328 +  0*218 +  0*187 —0*122 —0*085

A legmagasabb nyári víz a Rajnán csak Mannheimnál 
lépte át a 30 évi közép értéket még pedig 0*192 m.-rel, 
a többi mérczéknél ellenben tetemesen alantabb maradt,

így például: Baselnál 0*805 ni., Altbreisachnál 0*425 m. 
és Kehinél 0*786 m.-rel. A bodeni tavon, valamintaRaj- 
nán a nyári legmagasabb vizek, egyúttal az évi legmaga-
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sabb vízállást képviselik. Az alacsony vízállásoknál lénye
ges eltérés a normál értékekkel szemben nem mutatkozott.

A vízszínváltozások mérve a bodeni tavon, valamint 
a Rajnán az év első felében normálisnak mondható. — 
A második félév alatt annyiban eltérés mutatkozott, hogy 
a tavaszi magas vizek lefolyása után már október elején 
egy újabb áradás következett be és ennek fejében az any- 
nyira jellemző deczemberi áradás elmaradt. Egyébként 
a vízszín változások meglehetősen hozzá simultak a 30 
év havi közepeinek értékeihez és maga a vízszín játék is 
-— kivéve az októbert — igen kis határok között mozgott.

Rendkívüli nagy víz a lefolyt évben nem fordult elő, 
hasonlóképen az eddig észlelt legkisebb vízállásnál ala
csonyabb sem, kivéve a kehli mérczénél, mely jelenség 
az e szakaszon beállott meder bővülésben leli magyarázatát.

A mellékfolyók vízállás-változásait illetőleg különös 
megjegyezni való nem fordult elő.

Jobb áttekintés végett a vízszínváltozások következő 
három szakaszra oszthatók:

I. T éli v ízá llá sok  az év  k ezd etén .

Hideg és túlnyomókig száraz időjárás mellett a bodeni 
tó és a Rajna folytonosan apadt, úgy hogy január hó 
utolsó napjaiban az egész év legalacsonyabb vízállása kö
vetkezett be; — mégpedig: Konstanznál0'53in., Walds
hutnál 0*63 m., Baselnál O'OI m., Altbreisaehnál Ö'Ol m., 
Maxaunál 0-48 in. és Mannheinmál 0-08 m.-rel magasab
ban, Kehinél ellenben 0' 11 m.-rel alacsonyabban, mint 
az eddig ismert legkisebb vízállás.

A bodeni tó tükre február elején kissé emelkedett és 
ugyanezen magasságban maradt márczius második felé
ben is.

A hőmérséklet emelkedése mellett lehullott csapadék 
következtében február első ötödében a Rajna megduzzadt, 
oly magasságra emelkedvén, hogy fölülmúlta a megelőző 
alacsony vízállást Waldshutnál 055 ш., Baselnál 0'63 ni.. 
Altbreisaehnál 1 '07 m., Kehinél 0*77 m., Maxaunál 090 
m. és Mannlieimnál 1 '39 mtrrel. Időközben 3—5-ig némi 
apadás állott be, február közepe táján azonban iái—22-ig 
újból erősen áradni kezdett, még pedig: Waldshutnál 
0*82 ni., Baselnál 0*93 m., Altbreisaehnál 1 '05 m.,Kehinél 
0*94 m., Maxaunál 1*21 m. és Mannheimnál 2‘07 m.-rel.

Ezen áradás csak a márczius második ötödének közepe 
táján vonult le.

A mellékfolyók januáriusban említésre méltó vízszín- 
változás nélkül ugyanazon magasságban maradtak; februá- 
rius első és negyedik ötödében erősen megáradtak.

A Rajnának Mannheim fölötti szakasza jégmentes 
volt, az alantabb fekvő szakaszon ellenben nehány napig 
tartó jégzajlás észleltetett, leginkább a Neckárból ered
vén. A mellékfolyók közül csak a Kinzig zajlott január 
8-án, továbbá február 14—15-én.

II. Tavaszi és nyári v ízá llások .

Bekövetkezett állandó melegebb időjárás folytán a 
svájezi hegyeken, valamint a fekete erdőben fekvő hó

olvadásnak indulván, a bodeni tó, nemkülönben a Rajna 
márczius második ötödében erősen áradni kezdett. - 
A bodeni tavon az eleinte gyors, később pedig lassudó 
áradás április közepéig, illetve ekkor bekövetkezett kis 
mérvű apadás után, június elejéig tartott, a midőn elérte 
ez évi kulmináczióját.

Sokkal jellemzőbb a tavaszi áradás a Rajnán. Roha
mos áradás volt ugyanis márczius második ötödéig, még 
pedig: Waldshutnál 097 m., Baselnál 1*09 m., Altbrei- 
sachnál 1*32 m., Kehinél 14)9 m., Maxaunál 1*20 m. és 
Mannheimnál 1*72 m .; —-márczius 12— 14-ig érte el 
az első kulminácziót, s ettől fogva a víz gyorsan apadt. 
Rövid időre azonban újabb áradás következett be, mely
nél a tavaszi áradás hulláma alig volt észlelhető és kis 
vízszinváltozások mellett tartott egész júniusig, a midőn 
az ez évi legmagasabb vízállás következett be.

A bodeni tó, valamint a Rajna vizének leapadása 
június végéig húzódó rövid és kis megszakításokkal októ
ber közepéig tartott.

A mellékfolyók a tavaszkor lefolyásra kerülő vizek 
folytán márczius elejétől - április végéig csak közepes 
magasságúak voltak; június közepe táján azonban az 
összes mellékfolyók, különösen a Fekete erdő nyugoti és 
északi vidékéről eredők rohamos áradásnak indultak, a 
mely körülménynek tulajdonítandó, hogy a Rajnának 
Weisweil alatti szakaszán a kulmináczió június közepére 
esett. Hasonlóképen az ezen időre esett rohamos ára
dás Mannheimnál a Neckár befolyásának tulajdonítandó. 
Az év többi részében leginkább alacsony vízállásoknál a 
mellékfolyókon még több jelentéktelen árhullám vonult le.

III. Őszi v ízállások .

A rendkívüli bő esőzések folytán a folyók október 
10-től igen erős áradásnak indultak. A bodeni tó 
október 15-én érte el ez időszakbani legnagyobb ma
gasságát; október végéig tartó kis apadás után, még 
egyszer újból felemelkedett ugyanazon magasságig és 
csak azután következett be az év végéig húzódó állandó 
apadás. Az októberi áradás 0*79 m.-rel volt magasabb a 
nyári áradásnál és 044 m.-rel haladja túl az október 
havi 30 évi középértéket.

A Rajna október 14— 16-án volt a legmagasabb. 
Az előbb észlelt alacsony vízállással szemben a vízszín 
emelkedés kitett ez alkalommal: Waldshutnál 1 *10 m., 
Baselnál 1*36 m., Altbreisaehnál 1*41 m., Kehinél 1‘36 
m., Maxaunál 1*75 m. és Mannheimnál 2*31 m.-t. Az apa
dás november elején kezdődött és tartott deczember 
végéig, még pedig Basel fölött jelentéktelen vízszinválto
zások mellett, míg a Basel alatti szakaszon a mellékfolyók 
vízbősége folytán két kisebbszerü árhullám levonulása 
volt észlelhető.

A mellékfolyóknál az októberi áradás gyorsan vonult 
el, úgy hogy novemberben már alacsony vízállások vol
tak, a Wutach és a Neckár pedig egyátalján meg sem 
áradt. A deczember havi vízszinváltozások kis határok 
között mozogtak.



A Rajna és jelentékenyebb mellékfolyói.*

(5 ábrával.)

BEVEZETÉS.

Valamely folyó vízrajzi és vízjogi leírása az iroda
lomban egészen uj. Szükségessé tette azt az újabb idő
ben a vízhasználatnak nagyobb elterjedése és azon ér
deklődés, mely onnan származott,, hogy a íolyóknak a 
közgazdaságra gyakorolt lényeges befolyását felismerték.

Ezek által indíttatva, a német birodalmi gyűlésben 
beadott határozati javaslat alapján, a birodalmi kanczel- 
lár egy birodalmi bizottságot küldött ki, melynek köte
lességévé tétetett:

1. A Rajna és mellékfolyóinak tényleges állapotát, 
az ide vonatkozó történelmi és közjogi körülményeket 
akként felderíteni, hogy abból a tényállások világosan lát
hatók legyenek.

2. Az előbbeni pontban foglalt tanulmányok ered
ménye alapján javaslatot tenni a jelenlegi állapotok meg
javítására.

Ezen követelményeknek megfelelendő a bizottság a 
következő munkálatokat vélte szükségeseknek:

I. A Rajna és jelentékenyebb mellékfolyóinak vízrajzi 
leírása.

II. Rövid ismertetése az egyes államok idevonatkozó 
törvényeinek s azon megállapodásoknak, melyek a 
parti államok között a Rajna vízvidékét érdeklőleg létre 
jöttek.

A vízrajzi leírás programmját a következőkben álla
pította meg a bizottság:

1. Általános képe adandó a vízgyűjtő területnek és í 
alakulásának, valamint a Rajna folyó keresztszelvényei | 
viszonyainak Baseltól kezdve a birodalom határáig.

2. Kiderítendők, a mennyire az a rendelkezésre álló 
vagy nagyobb nehézség nélkül beszerezhető adatokból 
lehetséges, azon körülmények, melyek az árvizek beállá
sára és azok lefolyására befolyással bírnak, továbbá hogy 
mily művek lettek az árvízveszély elhárítása érdekében 
a mederben, a partokon vagy az ártérben létesítve s végül 
hogy mely létező körülmények azok, melyek akár folyam
szabályozási, akár vízgazdasági szempontokból hátrányo-

«Der Bheinstrom und seine wichtigsten Nebenflüsse von den j 
Quellen bis zum A ustritt des Stromes aus dem Deutschen Reich» 
czirn alatt Berlinben 1889-ben megjelent nagy jelentőségű mű tekh- | 
nikai része hazai vízi mérnökeinkre nézve is igen sok tanulságosat 
tartalmazván, a vízrajzi osztály hivatásának megfelelő szolgálatot vél j 
teljesíteni, midőn azt jelen évkönyvében rövid kivonatban megismer
teti. — Szerk.

sak s így a parti birtokosság részéről alapos panaszokra 
adnak alkalmat.

Ezek alapján a munka-programm a következő lett: 

1. V ízrajzi le írás.

Tárgyalandó:
1. A Rajnának Németországon kívül fekvő forrás- 

vidéke,
2. A német birodalom területére eső része,
3. A Neckar, Majna, Nahe, Lahn, Mosel és Ruhr 

mellékfolyók.
A vízrajzi leíráshoz tartoznak:
k J  Átnézeti térkép a vízgyűjtő terület, csapadék

mérő állomások s mérczék előtüntetésével. Ehhez csato
landó a vízgyűjtő terület nagyságának szakaszonkénti és 
összegezett számítása.

b) Nagyobb mértékű átnézeti térkép Baseltól a biro
dalmi határig. Ebben kitüntetendők:

a meglevő szabályozási müvek,
árvízgátak,
nyáritöltések,
a nagyvíz lefolyására hatással biró magasfekvésü utak 

és vasutak,
a legmagasabb, jégmentes árvíz által elfoglalt terület 

határszéle.
c) Hossz-szelvény. Ebhe felveendők: 
a mérczék,
a legnagyobb közép- és legkisebb vízszin, 
mindkét parti, árvízi és nyári gátak korona magas

sága.
d) A folyó jellegzetes keresztszelvényei.
e) A Rajna vízmérczéinek adatai, tekintettel jelleg

zetes voltukra, táblázatosán összeállítva közlendők.
A vízrajzi leirásnak tartalmaznia kell: 
a folyam fejlődésére, illetőleg mai állapotának kikép

ződésére vonatkozó történelmi adatok, a mutatkozó ká
ros állapotok s a parti lakosság jogos panaszainak elő
adásán kívül:

1. A mellékfolyóknál az erdő- és mezőgazdaságban 
beállott változásokat, a folyamatban levő s végrehajtott 
szabályozási munkálatokat, azok hatását a lefolyási 
viszonyokra, végül hatásukat a Rajna hordalék mozgá
sára.

2. A vízgyűjtő terület nagyságát s fizikai sajátságait, 
a vízmérczék fontosabb adatait, az esési viszonyokat, a 
nagy vizek lefolyásának ismertetését, a védtöltések építé-



80 A RAJNA ÉS JELENTÉKENYEBB MELLÉKFOLYÓI.

sénél eddig tekintetbe vett szempontokat, a szabványos 
nagyvízi szelvények mikénti megállapítását, a védgátak 
méreteit és azok ellenálló képességét.

II. V ízjogi ism ertetés.

A Rajnára és mellékfolyóira vonatkozó törvényhozási 
működés a jelen század elejétől kezdve történeti fejlődé
sében adandó elő s evvel kapcsolatban tárgyalandók a 
törvények végrehajtása érdekében tett adminisztratív 
intézkedések; megvilágítandó azok tulajdonképi czélja, 
kitüntetendők a felhasznált költségek és az elért ered
mények.

Különösen a következők megvilágítására kell ügyelni:
1. A Rajna és mellékfolyói vízgazdasági viszonyaira 

vonatkozó törvények, különös tekintettel a szabályozásra, 
a partvédelemre, a nagyvizek elleni védelmet illetőleg; 
a mennyiben pedig a jelen állapot megvilágítása czéljá- 
ból szükséges, történelmi visszapillantás is teendő.

2. A parti államok közt létrejött oly közös megálla
podások, melyek a Rajna és mellékfolyói viszonyait 
érintik.

8. Másnemű idevágó vízjogi erdő- és mezőgazdasági 
megállapodások.

Egyedül a hajózás és tutajozásra vonatkozó határoz- 
mányok mellőzendők.

Ily programmal lett az egyes parti államoktól beér
kezendő adatok összegyűjtése, feldolgozása s az egész 
munka kiadása a bádeni nagylierczegség meteorológiai 
és hidrografiai központi intézetére bízva, mely azután 
megbízatásának megfelelendő több évi nagyterjedelmü 
munkásság után, a jelen művet bocsátotta a bizottság 
és az érdekelt közönség rendelkezésére.

A fent elősorolt követelményeket a lehetőség szerint 
magában foglaló ezen munka a következő fejezetekre 
oszlik.

I. RÉSZ.

V ízra jz i le írás.

1. Földrajzi fekvés és tagoltság.
2. A vízgyűjtő terület helyrajzi leírása.
3. A vízgyűjtő terület geológiai képződése.
4. Mederképződés és hordalékmozgás.
5. A vízgyűjtő terület erdőgazdasági viszonyai.
6. Egalji viszonyok.
7. Vízjárás.
8. Vízvédelem és vízhasználat.

II. RÉSZ.

V ízjogi ism erte tés .

1. A vízjog s annak történelmi fejlődése.
2. A meder és tartozékai.
3. Vízvédelem.
4. Viziút és tartozékai.
5. Vízhasználat.
6. Vízjogi adminisztráczió.
7. Víz és erdő.

A szövegben előadottak megvilágítására a következő 
rajzok szolgálnak:

1. A Rajna vidékének átnézetes térképei a források
tól a birodalom hollandi határáig, még pedig:

a) Politikai térkép.
b) Hidrograüai térkép.
c) Hegyrajzi térkép.
d )  Geológiai térkép.
e) Az erdők eloszlását kitüntető térkép.
f) A csapadék eloszlását kitüntető térkép.
2. Geológiai szelvények.
3. A Rajna és mellékfolyóinak átnézetes hossz-szel

vénye a két Rajna egyesülésétől a birodalom határáig.
4. A Rajna hullámterének szélességeit előtüntető 

vázlatos rajz, az áthidalások méreteit előtüntető szelvény
rajzokkal.

5. A Rajna folyó 1 : 100.000-es térképe Baseltól a 
birodalom határáig 17 lapon, melyeken az illető szakasz 
nevezetesebb keresztszelvényei és részletes hossz-szel
vénye is fel van rajzolva.

Ezekből a vízrajzi leírást tárgyaló fejezeteket a kö
vetkezőkben ismertetjük kivonatosan.

Vízrajzi leírás.

1. F ö ldra jz i fekvés és tagoltság .

A fővízválasztó. A Rajna forrásának azon patak te
kinthető, mely a tenger színe fölött 2340 méter magas
ságban fekvő Tomaseeből folyik le. Ettől 20 kni.-re 
délre fekszik a Leckiliorn havas, melyről a Wyttenwasser- 
gletser лиге a Reuszba, a Gerené a Rhöneba s egy 
harmadik pataké délre a Tessinbe folyik, tehát itt sar
kalnak össze a Rajna, Rhone és Pó vízgyűjtő területei.

Ezen ponttól kiindulva, nyugati és keleti irányban 
haladva nyomról-nyomra követhető a vízválasztó vonala, 
mely az Oldenliornnál éri el legdélibb pontját (40° 19' 
28" északi szélesség.) Legnyugatibb pontja Verdimnél 
van 23° 05' 30" keleti hossznál Ferrótól számítva.

A keleti irányban haladva Pó, majd a Duna s az 
Elba vízgyűjtőjétől választja el a Rajna területét a víz
választó s a Fekete-erdő hegységben éri el legkeletibb 
pontját a 29° 33'23" keleti szélességnél.

A vízválasztó vonal összes hossza 3360 km., mely a 
szomszéd folyók közt a következőleg oszlik meg:

a Maasra esik 670 km. 
a Rhonera « 540 « 
a Pora « 140 « 
a Dunára « 1180 « 
az Elbára « 100 «
a Weserre « 490 « 
az Emsre « 110 «
az Ijsselre « 130 «

Vagyis 1500 km. hosszban az Atlanti-óceán, 1860 km. 
hosszban a Közép-tenger vízvidékóhez tartozó folyók 

í  határolják a Rajnát.
A vízgyűjtő terüld nagysága. — A Rajna víz

gyűjtő területe a forrástól kezdve a birodalom határáig 
159515-61 km2.
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Ennek tekintetbe vételével a Rajna nagyságra nézve 
a 7. folyó Európában. Nagyobbak nála:

a Volga 1.459,000 km. vízgyűjtő területtel
a Duna 817,000 « « «
a Dnjeper 527,000 « « «
a Don 480,000 « « «
a Dvina 365,000 « « «
a Petsora 329,000 « « «

A Rajna vízgyűjtő területe a birodalom határáig szá
mítva Vei része, vagyis l*64°/0-a Európa területének.

Az összes terület a főbb mellékfolyók és a Rajna 
vízrajzi tagoltsága szerint 12 főcsoportra oszlik. Az 
egyes főcsoportok ismét kisebb mellékfolyók szerint osz
lanak apróbb területekre. A tizenkét főcsoport és terü
lete a következő:

1. A forrástól a Bódentóig ... — — 6622*08 km2
2. A Bódentó ... ... ... ... ... 4941*98 «
3. A Bódentótól az Aareig ... ... ... 24858*10 ((
4. Az Aaretől a Neckarig_ 17714*02 «
5. A Neckar területe 13965*60 «
6. A Neckartól a Majnáig ... ... ... 2968*99 «
7. A Majna területe... ..........  ... ... 27377*70 «
8. A Majnától a Lahn és Moselig ... 1614*44 ((
9. A Nahe területe ... ... ... ... ... 4010*00 «

10. A Lahn területe ... ... ... 5870*00 «
11. A Mosel területe .. 28032*90 «
12. A Rajna, a Lahn és Moseltől a határig 21539*80 «

Összesen 159515'61 km2
Ezekből egy táblázat van összeállítva, mely a fel

sorolt 12 csoport szerint a vízgyűjtő terület növekvését 
tünteti elős egyszersmind adja a megfelelő folyamhossza- 
kat, a vízgyűjtő terület középszélességét jobbról, balról 
és összesen, végül a szélesség és folyamhossz viszonyát 
egymáshoz.

Ezen táblázatból a helyszínrajzzal egybehangzóan 
kitűnik, hogy a Rajna vízgyűjtő területének alakja fölötte 
szabálytalan s hogy ezen szabálytalanság a kisebb- 
nagyobb mellékfolyók elosztásainak módjából s a szom
szédos folyók területének a Rajnáéba való besarkalásá- 
ból következik.

Látszik továbbá, hogy a vízgyűjtő terület növekvése 
korántsem egyenletes, hanem hullámzó a szerint, a mint 
kisebb és nagyobb mellékfolyók váltják fel egymást.

Igen nevezetes következmény végül azon körülmény 
feltűnése, hogy két helyen, ú. m. a Neckar és a Majna 
beömlése között, továbbá a Mosel beömlésónél a jobb és 
balparti területek csaknem egyenlők, tehát a Rajna 
folyása e két helyen az egész folyamrendszert symme- 
trikusan osztja kétfelé.

Az egész terület és az egyes szakaszok középszéles- 
sógeinek összehasonlítása igen fontos felvilágosítást nyújt 
az egész folyam szerkezetére nézve.

Az egész terület tengely-hossza, vagyis a legdélibb 
és legészakibb pontok közötti távolság 628 km., ezzel 
az összes területet elosztva 255*95 km. középszélességet 
kapunk. Hasonlítsuk most ezzel össze a következő szé
lességeket :

Oldenhorntól a Duna forrásig — ... ... ... 200 km. 
A Burgundi kaputól a Duna forrásig... ... 90 «
Az Orne forrástól a Majna « ... _ 470 «
A Kyll forrástól a Lahn « ... ... 115 «
Jülichtől a lippei erdőig ... ... ... ... ... 200 «

Ezen összehasonlítás alapján a Rajna területe önként 
három főrészre oszlik, ú. m .:

1. A felső Rajna területe a forrástól a baseli hajlásig, 
mely hajlás épen a burgundi kapu és a Duna forrása 
közötti legnagyobb összeszorulásba esik.

2. A közép Rajna területe Baseltól azon pontig, hol 
a Rajna a palahegységből az alsó rajnai síkra ér, vagyis 
a Kyll és Lahn források közötti második összeszoru- 
lásig.

3. Az alsó Rajna vidéke a birodalom határáig.
Ezen három szakasz 23, 66, illetve 11 °/0-át teszi az

egész területnek.
A vízgyűjtő terület középszélességének viszonya a 

folyamhosszához -f- a Rajnánál I4'4, míg a Dunánál 
10*5, a Visztulánál 15*6, a Memmelnél 14*6, a Pónál 
15'6, az Emsnél 7*0.

A Rajna vízgyűjtő területében a német birodalom 
116495'71, a külföld pedig 425524)0 km2 területtel és 
ez utóbbiból Ausztria 2428*5 km2-rel van érdekelve.

2. H egyra jzi, 3. Geológiai ismertetés.

A hegyrajzi és geológiai leírás ismertetésére nem 
terjeszkedünk ki, mivel a következő fejezetek ezen ré
szekre a szükség szerint iigyis mindig visszatérnek s is
métlik a már elmondottakat.

Jf. M eder képződés és hordalélcmozgás.

A hol a folyamképződés magyarázatában a geológia 
tere megszűnik, ott kezdődik a liidrografia munkája.

Ezen tanulmánynak képezi feladatát kideríteni azon 
okokat és körülményeket, melyek a folyam mai útját, 
medrét és hossz-szelvényét létrehozták. A történelmi és 
fizikai alapokon nyugvó tárgyalás azonban nem vezet 
mindenkor a mai állapothoz, mert az legtöbb helyen 
mesterségesen, műépítmények segélyével lett előidézve; 
miért is e helyen a szabályozási müveket sem lehet egé
szen figyelmen kívül hagyni s ki kell terjeszkedni azokra 
is annyiban, a mennyiben a mai állapotok létesítéséhez 
hozzájárultak.

Tagozás. Tárgyalásunkra nem elegendő a fentebb 
adott főbeosztás. Oly apróbb szakaszokra kell e czélból 
a folyót osztani, melyek esés, mederképződés, hordalék
mozgás s a kisebb-nagyobb mellékfolyóktól okozott be
hatás tekintetében egymástól különbözők.

Ezen szempontból a következő beosztás látszik szük
ségesnek :

1. Az Elő-Rajna forrásától a Hátsó-Rajnával való 
egyesülésig.

2. A Hátsó-Rajna beömlésétől a Bódentóig.
3. A Bódentó.
4. A Bódentóból való kiömléstől az Aare torkolatáig, 

az Aare mellékfolyóval.
Évkönyv. IV. 1889. 11
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5. Az Aare torkolatától Baselig, vagyis a Wiese tor
kolatáig, a.hol a Rajna a felső rajnai síkságra lép.

6. Baseltól a Neckar beömléseig, a Neckar mellék
folyóval.

7. A Neckartól a Majnáig, a Majna mellékfolyóval.
8. A Majnától a Naheig, vagyis a hegyi szakasz kez

detéig, a Nahe mellékfolyóval.
9. A Nahetól a Lahnig és a Moselig, ezen két mel

lékfolyóval.
10. A Moseltól Kölnig, hol a Rajna már az alsó raj

nai síkra ért.
11. Kölntől a birodalom határáig.
Az Elő-Hajnit forrásától a Hátsó-Rajna beömléséig. 

A gletserszerö Sixmadun-esúcs lábánál levő Toma- 
see nevii tavacskából (2340 m. a tengerszíne fölött) 
csörgedezik ki az Elő-Rajna s több az örökös jég régió
jában eredő hegyi patakkal egyesülve futja meg a völgyet, 
mely az Alpesek tömegében a Rhone völgy keleti foly
tatásának tűnik fel.

Az Elő-Rajna 68'1 km. hosszú s összes abszolút 
esése 1754 m. s átlagos esése 25’7°/oo olyképen meg
osztva, hogy az eredetnél levő 74°/00 lassankint 4’2°/(X)-re 
csökken.

A folyó völgye, bár túlnyomólag elmálló kőzetekből 
áll, lejtői és talaja tekintetében sokkal kedvezőbb a többi 
alpesi folyók völgyénél. A lejtők eléggé menedékesek s 
hol sziklák nem állanak ki, eléggé dús növényzettel bo- 
rítvák s csak itt-ott vannak lavina- és kőomlások követ
keztében megszaggatva. Lejebb mélyen van a meder 
sziklába ágyazva s itt, valamint a Hátsó-Rajna beömlé- 
sénél is eléggé szabályos, daczára a mellékfolyók által 
belevitt tetemes hordalékmennyiségnek.

Nevezetesebb mellékfolyói az Elő-Rajnának a Tobel, 
a Glenner, a Sehleuis és Rabiosa. — Valamennyi horda
lékban dús hegyi patak, de beömléseikhez közel nem 
igen fordulván elő csuszamlás, a nagy kőtömböket saját 
völgyeikben rakják le s túl-nagy hordalékokkal nem ter
helik a Rajnát; a behozott hordalékok pedig az eléggé 
szabályos mederben nem képesek zavarokat idézni elő. — 
Valamennyi közt legrakonczátlanabb a Tobel, mely 
egész 3 m.3 nagyságú tömböket görget, azonban szeren
csére még saját völgyében lerakja.

Tehát mint hordalékban dús, de épen nem elvadult 
folyó egyesül az Elő-Rajna a Hátsó-Rajnával.

Az utóbbi az Adula csoport Paradies és Zapport nevű 
gletsereiről folyik le. Eredete 100 m.-rel alacsonyabb 
a Tomasee-nél. Hossza 60 km. Esése kezdetben majd
nem 30 km. hosszban 40°/0o s csak később csökken egész 
^•ő0/fK)-ig-

A Hátsó-Rajna völgye még kedvezőbb az Elő-Raj- 
náénál. — Szélessége nagyobb, a lejtők enyhék, s talajuk 
jó, csak itt-ott az erdő irtásokon vannak benne szakadé
kok ; gránitkőzetek csak gyéren fordulnak benne elő.

Kevéssel a Nolla és az Albula torkolata felett lép a 
folyó a mosolygó Domleschgvölgybe, hol ezelőtt szabály
talanul kanyargott, most azonban szép, szabályos meder
ben hömpölyög tova. Rotlienbrunnennél ismét összeszűkül 
a völgy, de csakhamar újra kitágul, hogy az Elő-Rajna 
völgyével egyesüljön.

A számos apró mellékfolyó nagyrészben mély szikla

hasadékokból tör a Rajna völgyébe, így csúszások a fő
folyó közelében nem történhetvén, a behozott hordalékok 
egész a Domleschg völgyig semmi zavart nem okoznak a 
mederben.

Itt ömlik be az Alpesek legvadabb s legrombolóbb 
hegyi folyója a Nolla, melynek vízgyűjtője bár csak 
25 km.2, de a leghajmeresztőbb rombolások nyomait 
mutatja. A Hátsó-Rajnába érve, mely idáig 1500 km.2 
terület vizeit vezeti le, abban tetemes változásokat idéz 
elő, s a vízszinében a hordalékok minősége és mennyi
ségében egész a Bódén tóig érezteti hatását. A Nolla hor
dalék kúpja az Albula torkolattal együtt a jobbparti szikla 
falhoz szorítja, s némelykor egész 12 m. magasra felduz- 
zasztja a Rajnát.

így volt 1868-ban, midőn a kavicskúp által okozott 
torlaszt egy áradás hirtelen elseperte. — Ekkor a Rajna 
medre egy kilométer hosszban át volt töltve hordalékkal, 
s a felvett szelvények tanúsága szerint az ár által elhor
dott kő 1,100.000 m.3-t tett ki.

A Nolla által okozott bajok az újabb időben a med
rében emelt művészi kivitelű völgyzárók hatása folytán 
tetemesen csökkentek.

A Hátsó-Rajna legnagyobb mellékfolyója az Albula, 
ez azonban a beleszakadó patakokkal együtt igen kedvező 
viszonyokkal bír a hordalék mozgás tekintetében. A me
der legnagyobb része sziklába van ágyazva, s benne a 
nagyobb hordalékokból természetes lépcsők képződnek, 
melyek völgyzárók gyanánt szabályozzák a hordalék 
mozgást.

E folyón alul szintén kevés hordalék kerül a Raj
nába, s így egyedül a Nolla okozta a Domleschg völgy
ben a pusztításokat s okozza még ma is, hogy az egye
sült Rajna mint hordalékban felette dús s a kőzetek 
málékonysága következtében, mint felette iszapos folyó 
hömpölyög tova.

A két Rajna egyesülésétől a Bódentóig. Az egyesü
léstől vagyis Reichenautól keletfelé fordulva, tág völgyben 
folyik tovább a Rajna s Churnál a Plessurt, a Tardis 
hídnál a Landquartot fogadja magába. Azután több ka
nyarodást téve és a vorarlbergi 111 vizével gazdagodva, a 
Bódén tóba ömlik.

E szakasz hossza 102 km. s abszolút esése 19P0m. 
Relativ esése 3'5°/oo-tól 0‘4°/oo‘ig csökken.

A folyó völgye Reichenaunál elég széles, s egyes szo
rulatok leszámításával a Bódén tó felé mindinkább széle
sedik. Ilyen szorulat van a Schollberg és Fläscherberg 
között, mely hajdan egy tavat zárt el. E tó a szorulatnál 
volt kifolyásának kimélyítése következtében akkor tűn
hetett el, midőn a Bódentó tükre mai nívójára sülyedt.

A szorulat felett van a sargansi alacsony vízválasztó, 
közvetlen a Rajna meder közelében, mely a Walensee 
völgyétől választja el a Rajna völgyét. — Valószínűnek 
látszik, hogy aschollbergi szorulat áttörése előtt a Rajna 
vizének legalább egy része ezen folyt le s így a mai Aare 
völgybe vette útját.

Az egyesülés alatti nyílt völgyben sekély mederben 
folyik a Rajna, sőt egyes helyeken töltésszerü magaslatba 
van beágyazva, mely a folyó hordalékaiból készült.

E szakaszon ezelőtt igen sokat szenvedett a lakosság 
az árvizektől, ma már azonban szabályozva van s a bajok
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lényegesen enyhültek. — A Eajnának már Eeichenaunál 
tetemes hordaléka még gyarapszik e szakaszon. Legtöbb 
hordalékot hoznak bele a Tamina, a Plessur, a Land
quart s az III. Kedvező azonban azon körülmény, 
hogy a hordalékok puha kőzetek, melyeket a Eajna igen 
apróra képes feldolgozni. —- A keményebb fajok hátra 
maradnak e szakaszon a mederben, s ezek okozzák a 
már említett mederemelkedést.

Az ártér, tekintve a folyó alpesi jellegét, elég széles; 
itt-ott a 6 km.-t is eléri, s a körülményekhez képest 
eléggé kultivált. Sok bajt okoz itt az átszivárgásból szár
mazó elmocsárosodás, mely ellen az utóbbi időben kisebb- 
nagyobb sikerrel lecsapolások segélyével védekeznek.

Különleges jelenség a Eajna ezen szakaszán az u. n. 
omlós (Giessen). Ugyanis a hordalékokkal telt régi med
reken keresztül a víz a mentett területekre szivárog, s 
egyes helyeken mint hatalmas forrás tör elő. Az ily for
rások rövid folyás után jókora patakká egyesülve ismét a 
Eajnába ömlenek.

Ezek és más szivárgó vizek okozzák a talaj hidegsé
gét, mely azután egyes helyeken, mint pld. a st.-galeni 
völgyben a növényzetet igen szegénynyé teszi.

A Bódén tó. A Eajna vízrendszerének ezen nagyfon- 
tosságu része középvízállásnál 528-3 kin.2 területet foglal 
el, s tulajdonképen két részből áll, u. m. a Bódén tóból az 
Überlingi öböllel, s az alsó tóból, mely az előbbenivel 
egy folyamszerü csatornával van egybekötve. E két rész 
azonban úgy vízrajzi, mint geológiai szempontból egy 
összetartozó egészet képez.

A Bódén tó középvizének magassága (3-40 m. a kon- 
stanzi mérczén) 395'14 m. a tengerszin felett; az alsó tó 
vízszine 27 cm.-rel alacsonyabb. — A tó vízszinének 
esését csekélysége miatt kideríteni nem lehet.

A partok alakja, a tómedencze szélének képződése 
világosan mutatja, hogy az beomlás által állott elő, mely
ben jurára rakódott összes képződmények vettek részt. — 
A partok molasse-, moréna- és alluviumból állanak; 
az utóbbi a molasse és moréna felé van lerakodva, 
s a mai látható partot képezi. A nevezett képződmények 
elhelyezkedéséből világosan látható, hogy magának a 
medenczének is molasseból kell állani.

A tó mindjárt hirtelen mélyül a szélei közelében, ott 
a hol a moréna lerakodások végződnek; feneke nem 
nagyon egyenlőtlen. A megmért legnagyobb mélység az 
Uttwyl és Fischbach közötti vonalon 2524) m. Az alsó 
tó legnagyobb mélysége 47 m.

A tóba ömlő többi folyó mind jelentéktelenebb a 
Eajnánál s alig egynéhány érdemli meg, a több mint 100 
vízfolyás közül, a folyó nevet. 11564 km.2 vízgyűjtőjéből 
6622 km.2 a Eajnára esik.

A Bódén tónak, valamint a Eajna vízrendszerébe 
tartozó többi tónak főjelentősége az árvizek tartányozá- 
sában áll. A tartányozó képesség ismertetése a folyam 
vízjárásának ismertetéséhez tartozik; itt csupán azon 
kérdésre kell kiterjeszkedni, mennyiben van ok a féle
lemre, hogy idővel a tó üdvös hatása kisebbedni fog?

Annyi tény, hogy valamennyi folyami tó pusztulás
nak néz elé, vagy hordalékkal való betöltés, vagy a ki
folyás megtágulása, vagy mindkettő következtében: itt 
tehát csak az a kérdés, hogy ezen pusztulásnak mily

mérvű az előrehaladása? Yan-e ok aggodalomra, hogy 
emberileg előre látható jövőben káros zavarokat fog 
okozni a folyamrendszer szervezetében?

A medenczében a legkisebb víz színe alatt történő 
lerakodások nincsenek befolyással a tartányozó képességre, 
mert ez nem a medencze köbtartalmától, hanem egyedül 
a tó tükrének kiterjedésétől függ, úgy hogy a hordalékok
kal szemben egyedül a tó partjainak összébbszorulása 
jelentené a tartányképesség csökkenését.

A Bódén tónál ezen jelenség nem észlelhető; régi 
építmények, a távol történeti múltban keletkezett váro
sok és községek fekvése igazolja, hogy a partok összébb 
eddig nem szorultak, vagy ha igen, úgy csak oly csekély 
mértékben, hogy azt emberi eszközökkel megállapítani 
nem lehet.

Ennek oka abban keresendő, hogy úgy a Eajna, vala
mint a többi beömlő vizek, nehezebb hordalékaikat 
messze a tó partjától saját medrükben rakják le, és a 
tóba csak homokot és iszapot hoznak. A torkolatnál kép
ződő homok és iszap lerakodásokat a hullámok elsöprik 
és magukkal ragadják a tóba, hol nagy területre eloszolva 
rakódnak le.

A konstanzi és steini kiömléseknél a régi hidak és 
malmok azt látszanak igazolni, hogy azok nem tágultak, 
sőt az ez irányban tett kutatások inkább némi szűkülésre 
engednek következtetni.

A Bódén tótól az An re beömléséig. A steini kiömlés 
alatt kiszélesedik és elsekélyesedik a meder, s nagy ka
nyarokban folyik tovább a Eajna egész a Biber torkola
táig. Innen kezdve szabályos és zárt a meder, annyira, 
hogy a legalacsonyabb partok is alig kerülnek valamikor 
víz alá, s csupán a patakok beömlésénél találhatók árvíz
járta legelők.

Az átlagos esés Steintól Schaffhausenig ü'33°/oo 
azonban ennek elosztása meglehetős szabálytalan. Az 
elszélesedett szakaszokon csak 0-03°/oo, míg a patakok 
kavics kúpja által okozott szorulatoknál egész l ‘320/oo-ig 
emelkedik. A hossz-szelvény görbéje általában lefelé haj
lik, tehát a szilárd fenekű folyókra nézve jellegző alakot 
mutatja.

Scliaffhausenhez közeledve mindinkább elárulja magát 
a változás, mely ott a folyam képződésében beáll. Ajobb 
parton magas sziklafalak nyomulnak a meder felé s csak
hamar az egész folyó a Jurába van ágyazva. Növekvő 
sebességgel, mindinkább szélesedő S alakulag kanyarodó 
mederben, sziklapadok közt tajtékozva és zúgva közele
dik a folyó a Neuhausen melletti úgynevezett Schaff- 
liauseni hatalmas vízeséshez. Schaffhausennél szilárd 
kivitelű bukógát állja útját 1 '70 m. bukást idézve elő.— 
innen a vízesésig 8, s a vízesés alatt levő hídig 30 m. 
az abszolút esés.

A zuhatag alatt délre fordul a folyó, s az esést elő
idéző jura lépcső a balparton halad tovább; a folyó mé
lyen sziklába vésett mederben folytatja útját, s itt képezi 
egész hosszában a legszélesebb kanyarokat.

12 km.-rel a vízesés alatt a magas partok széttágul- 
nak és széles síkságot zárnak be.

Itt fogadja be a széles szabályos mederben folyó 
Eajna a Bódén tó alatt első jelentékenyebb folyóját a 
Thurt. — Eüdlingennél ismét összeszorulnak a partok;
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ezen szorulat valamikor a fentebb leírt medencze által 
képezett tónak kifolyása Yrolt. — Ezen tó részben betöl
tés, részben a rüdlingeni jura lépcsőnek áttörése folytán 
tűnt el. — A medenczében eszközölt fúrások 20 m. 
magas hordalék réteget tüntettek ki.

Innen meredek oldalú völgyben folytatja útját, majd 
a Tősz beömlésénél éles kanyarban északra fordulva, 
dombos vidékre jut, hol enyhe kanyarokban halad odább 
egész az Aare beömléséig, mely 78 km.-re van a Bó
dén-tótól.

A meder közép szélessége Schaffhausen alatt 120— 
150 m., Koblenznél azonban 80 m.-re szűkül s a Thur 
beömlésénél levő elvadult szakasz szélessége 350 m.

Habár a schaffliauseni esés és az Aare torkolata kö
zött a meder folyam-hordalékokba van beágyazva, a fo
lyam hossz-szelvényének töredezettsége mégis arra vall, 
hogy a mélyítésnek itt-ott sziklapadok vagy nehezebb 
hordalékok állották útját.

A hordalék nem jelentékeny, a Thur felett csaknem 
teljesen hiányzik.

A partok nagyobbrészt természetes rézsűkkel bír
nak s be vannak gyepesedve, s itt-ott az omlás ellen kő
építményekkel védvék. Előfordulnak azonban magas 
törő-partok is, Ezek anyaga alul könnyebb, felül nehe
zebb hordalék, mely leomolva, míg a víz tovább nem 
viszi, meggátolja a további szakadást, s épen ezért ezen 
omlások nem szolgáltatnak annyi hordalékot, a mennyit 
kinézésük után várhatna az ember.

Hogy a Rajna e szakaszon ismét dús hordaléku fo- 
lyóvá válik, azt a beömlő hegyi folyók a Thur, Tősz, Glatt 
és Wutach okozzák.

Ezen rohanó hegyi folyók a hegyi patakokban és 
zuhatagokban gazdag vízgyűjtőről nagymennyiségű hor
dalékot hoztak az anyafolyóba, azonban a megkezdett 
s részben befejezett szabályozások, a kopár hegyoldalok 
befásítása s a szakadékoknak eliszapoltatása már is te
temesen csökkentették ebbeli jelentőségüket, s hossz
szelvényüknek a szabályozás által czélzott kifejlődése 
esetén alig fogják a Rajna hordalék-mennyiségét befo
lyásolni.

A Wutach, valamint a Fekete-erdő déli részén eredő 
többi mellékfolyók felső folyása szilárd, ős kőzetek 
közé lévén ágyazva, hordalékot alig szolgáltat. Azon
ban egész másként áll a dolog alsó folyásukkal, mely 
sedimentär talajba van ágyazva, s több dús hordalékkal 
biró, a hegység aljában eredő hegyi patakot fogad 
magába.

Ezen szakaszokon azonban a bádeni kormány tete
mes szabályozási munkálatokat végeztetett, s mint fen
tebb említve volt, ennek hatása már is érezhető.

így tehát, habár el is veszti e szakaszon a Rajna 
hordalék nélküli jellegét, hordalék mozgása még sem 
oly mérvű, hogy ebből folyólag elfajulásoktól kellene 
tartani.

Az Aare első hatalmasabb mellékfolyója a Rajnának. 
A svájczi Alpesek területén ered, s több mellékfolyót vesz 
magába, melyek nagy része úgy, mint maga az Aare is 
több tavon folyva keresztül, hordalékától több ízben meg
szabadul. Az alsó szakaszán beömlő mellékfolyók azon
ban mégis igen dús hordalékuvá teszik az Aarét, miáltal

a Rajna jellegére igen határozott befolyást gyakorol. 
Azonban úgy magán az Aarén, mint mellékfolyóin a 
svájczi kormány által végrehajtott sikeres szabályozási 
munkálatok már is nagy mértékben enyhítették ebbeli 
hatását.

Legszabálytalanabb része jelenleg a beömlési sza
kasz, hol kiszélesedve s elzátonyosodva egy elvadult 
hegyi folyó kópét mutatja.

Ezen rész szabályozása 1888 óta munkában van.
Az Aare-tól Baselig, vagyis a Wiese beömléseig. Az 

Aarenak hatalmas befolyása a beömlési szakasz alaku
lásában is kifejezést nyer; ugyanis a Rajna egy dara
bon az Aare irányát követi, úgy, hogy ennek folytatása 
gyanánt tűnik fel; azonban ez csak egy kis kitérés, 
mert csakhamar újra felveszi előbbi főirányát.

Szabálytalan kanyarokban, mélyen beágyazva folyik 
itt a Rajna tovább, s több helyen magas szakadó parto
kat mos, melyek a völgyet hatalmas rétegekben kitöltő 
alluviumból állanak. A magasabb fekvésű terraszokon 
észlelhető kiöblözések tanúskodnak a Rajna mélyítő 
munkájáról, melynek itt-ott szikla-pad, vagy szilárdabb 
fekvésű, nehezebb darabokból álló hordalék-réteg állotta 
útját. Ezek azután zuhatagokat idéznek elő: így az Alb 
beömlésénél egy hordalék-réteg okozza a schwader- 
loclii zuhatagot. Legnevezetesebb azonban a laufeni zuha- 
tag, hol a Rajna a fekete-erdei őshegység egy nyúlvá
nyán tör keresztül s egy kilométer hosszban hozzá- 
férhetlen mély sziklahasadékon rohan át. Azután újra 
szabályosabb szakasz következik, de Säckingen alatt 
ismét mutatkoznak a szikla-padok, a zuhatagok egész 
sorozatát idézve elő. Legnevezetesebbek ezek között a 
wallbachi, schwörstadti és rheinfeldeni. — Ezen szikla
padok mind kagylós mészből állanak, a reinfeldeni ki
vételével, hol egy réteg törés következtében a tarka 
homokkő került felszínre. — Ezután Baselig ismét sza
bályos, mély mederben folyik a Rajna.

A fentieknek megfelelően a hossz-szelvényben roha
mos esések és enyhe liajlások váltakoznak. Legnagyobb 
a laufenburgi zuhatag esése, 1 km.-re 5 méter. — A zu
hatagok feletti visszaduzzasztott vizekben (Woogen) egész 
0'3°/oo-ig csökken az esés.

A partok nagyobbrészt gyepesek, és a hol igen ma
gasra emelkednek, fával vannak benőve. A meredek par
tok nagy része szakadozik, azonban az elmosás, a fen
tebb egy ízben már említett okból, lassú s a víz csakis 
iszapot és homokot visz magával belőlük.

Nagyobb kiterjedésű partbiztosítás csupán az Aare 
és az Alb torkolata közt van s ezenkívül kisebb részle
tek az egyes községek, utak és vasutak védelmére; 
befolyással azonban a folyam viszonyaira nem bírnak.

A kérdésben levő folyam-szakasz hordalékát első 
sorban az Aareból, azután a partomlásokból s mindkét 
parton beomló mellékfolyókból nyeri.

A balparton több apró patak ömlik be, ezek folyása 
azonban rövid, vízgyűjtő területűk kicsi, s így hordalé
kuk sem jelentékeny.

A Fekete-erdő déli részéből a hauensteini Alb, a Wiese, 
a Murg és a Wehra ömlenek a Rajnába.

Az Alb, Wehra és a Murg igen hasonlítanak egy
máshoz ; valamennyit hegyszakadékokban lezúduló felső
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folyás, nyugodtabb, de még mindig hatalmas eséssel biró 
közép szakasz s sziklahasadékokon átrohanó alsó szakasz 
jellemzi. — A felső szakaszok kőzeteinek szilárdsága, 
a sűrű és egészséges erdő-állomány, a víznek öntözési 
és ipari czélokra való felhasználása, vagyis inkább az 
e czélból szükséges műépítmények okozzák, hogy ezen 
rohanó hegyi folyók csak csekély mennyiségű hordalé
kot dobnak a Rajnába.

A Wiese abban különbözik az előbbeniektől, hogy 
alsó szakasza a Fekete-erdő gránit és gneis magját kör
nyező ujabbkori képződményeken folyik át s azokból 
igen sok törmeléket ragad magával, s forrás vidékén is 
kedvezőtlenebbek a viszonyok.

Az erdőket itt már régebben kiszorították a legelők, 
s általában véve szegényebb a növényzet, s így a forrás- 
vidéken meglehetős sok csuszamlás és szakadék van. 
Azonban e folyónál is tetemesen javították a viszonyo
kat az eddig végrehajtott szabályozási munkálatok, s az 
ipari és mezőgazdasági czélokból létesített építmények.

Ebből láthatólag a Rajna, a Fekete-erdő és a Jura 
közötti szakaszon sem gyarapodik hordalék tekinteté
ben, a mit azon körülmény is igazol, hogy zátonyok kép
zésére alig mutat hajlandóságot. Ennek oka azonban 
egyrészt a csaknem teljesen zárt meder.

A partok nem érnek mindenütt az árvíz szilié fölé 
s egyes helyeken, de leginkább a kanyarok convex olda
lán vannak árvíz-járta területek, de nem nagy kiter
jedésben.

A meder természetes képződése Hasel és Bingen 
közölt. A Rajna folyása onnan kezdve, hol éles kanya
rokban északra fordulva a tágas síkságra lép, egész addig, 
hol a rajnai pala-hegységet áttöri, mederképződés szem
pontjából egységes szakaszt képez, melyet czélszerü 
e tekintetben egyszerre tárgyalni.

A XIX. században végzett szabályozási munkálatok 
megkezdése előtt a felső rajnai síkon három főalakot 
tüntet fel a Rajna medrének képződése; ú. m .:

1. A felső szakaszt a mellék-ágak, zátonyok és 
szigetek sokaságával, sokszor 1—2 kilométer széles
ségben.

2. A közép szakaszt egységes, felette kanyargó me
derrel.

3. Az alsó szakaszt enyhébb kanyarokkal, szigetek 
és zátonyok által megosztott mederrel.

A felső szakaszon, kivéve ha a folyó a hegyek lábát 
mossa, a partok fiiig magasabbak a zátonyoknál, s maga 
a lapály is telve van elhagyott medrekkel. — A közép 
szakaszt folytonos, zárt partképződés jellemzi s csaknem 
10 méter magasságig emelkedő partok kisérik itt a Rajna 
folyását. A kanyaroktól elhagyott partok kiöblözéséből 
s a síkságon található régi medrekből felismerhető a 
hajdani kanyarok fekvése. Az alsó szakaszon változó a 
partok alakulása, rézsűjök azonban általában enyhe, 
vagy csak igen kevéssé meredek.

Ezen mederalakulás épen nem kizárólag csak a Rajna 
sajátsága; látható az más folyók széles völgyeiben, sőt 
magánál a Rajnánál is több helyen, s magyarázatát az 
egyensiílyi állapot fenmaradását, vagy megváltoztatása 
esetén újra helyreállítását előidéző okokban leli.

A hossz-szelvény megszemlélése azonnal felderíti

előttünk ezen okokat. A Wiese torkolata alatti nagy esés 
(0‘85—0'83%o) megtelel a kiszélesedett medernek s a 
vízszín vonalának lefelé hajló alakja azt látszik bizo
nyítani, hogy a folyó nem saját alluviumán mozogva, a 
mélyítésben nagyobb akadályra talált, mint a meder ki
szélesítésében, és valóban a feneket alkotó hordalékok 
sokkal nagyobbak és nehezebbek azoknál, melyek a par
tokat és zátonyokat alkotják. A Kaiserstuhl alatti esés
csökkenés azt mutatja, hogy itt a feneket apróbb s 
nagyrészt a felső szakasz képződéséből származó fel
aprózott hordalékok képezik, vagyis, hogy a folyó mé- 
lyítési munkájában itt kevesebb akadályra talált. A to
vábbi esés-csökkenést mellékfolyók beömlése idézi elő, 
melyek tekintélyes víztömeg mellett kevés hordalékot 
hoznak a íőfolyóba. A hegyi jellegű felső szakasz las- 
sankénti átmeneteiének a közép szakaszba — megfele- 
lőleg —, az eséscsökkenés még egyre tart, de ez sem 
a hordalékok kisebbedéséből, sem a bár hordalékban 
szegény mellékfolyók beömléséből nem volna megma
gyarázható ; a vidék megszemlélése azonban azonnal 
felderíti a főokot, mely abban áll, hogy a folyó mélyítési 
munkájában itt ellenállásra nem talált. Ezt igazolják 
a magas partok, melyeknek többé-kevésbbé vastag agyag
rétege alatt, homok és kavics található. A meder ala
kulásában Oppenheimnál a Majna beömlése felett be
álló változással összefüggésben van a hossz-szelvény
ben feltűnő változás, vagyis az esés vonalának újból be
álló lefelé hajlása, a mi arra mutat, hogy a fenék moz
gathatósága itt újra megszűnt, s csakugyan Oppen- 
heimtól kezdve sziklák mutatkoznak a mederben, mely 
újra kiszélesedik, hogy a nedvesített kerület növekedé
sét ellensúlyozza.

Tehát míg a két legnagyobb mellékfolyónak, a Neckar - 
nak és Majnának hatása sem deríthető ki a meder- 
alakulásban, addig a talajképződés befolyása világosan 
látható.

A talaj képződés azon körülményből magyarázható 
meg, hogy a felső rajnai sík a palahegység áttörése 
előtt egy nagy tó volt, melyet a hordalékok lassanként 
hatalmas magasságban kitöltöttek. A hordalék-réteg 
még ma is igen vastag (a Neckar torkolatánál végzett 
175 méter mély fúrás a diluviumot még nem törte át) 
s biztos jelek mutatnak arra, hogy egykor a mai talaj
nál magasabb volt. Ezen hordalékok magassága, a be- 
ömléstől a kiömlés felé fokozatosan kisebbedik.

A palahegység áttörésénél, a kifolyás kibővítésének 
eredményekép, a nyugodt vízben lerakodott könnyű hor
dalékokat a gyorsabb folyásba jött víz magával ragadta, 
és a hordalékok ilyképen való megmozdítása lassan
ként északról délfelé terjedt.

A tó vízszinének sülyedése befolyással volt a fe
lette levő folyamszakasz esésére is s azt megnagyobbít
ván, az ott lerakodott nehezebb hordalékok mozgásba 
jöttek és a régi tómederbe kerülve a beömlésnél hatal
mas kavics-kúpot alkottak; ez képezi a felső szakaszon 
a meder fenekét s ez okozta a már leírt mederkép
ződést.

Hogy a rajnai sík diluviumának felső része igen 
könnyű volt, bizonyítják a Neckar és a Majna közötti 
«Düne»-k, azt pedig, hogy a mai völgyfenéknél maga
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sabb volt, igazolja azon körülmény, hogy a síkon a dilu- 
viális lősz mindenütt hiányzik, míg a síkot határoló he
gyek rézsűin vastag rétegekben található.

A hordalékoknak a tó-medenczéből alulról felfelé 
haladó eltávolítása s uj hordalékoknak felülről lefelé 
haladó bejövetele idézte elő a völgyfenék esését, mely 
a folyás első feltétele.

A főfeltótel, az esés, meglévén, lassan a meder ki- 
képzödött. Ezen képződés menetelére nézve vannak ada
taink, még pedig csaknem zavart okozó nagy számmal, 
azonban annál biztosabb támaszpontot nyújtanak azok, 
minél közelebb esnek a mai állapothoz.

Tulla ezredes, ki 1828 előtt badeni vízépítészeti 
igazgató volt, azt állította, hogy a Rajnának e szakaszon 
hajdan három hatalmas ága volt, még pedig a völgy 
közepén egy főág s mindkét szélén egy-egy hatalmas 
hajózható mellék-ág, a keleti és a nyugati Rajna, melyek 
a palahegység közelében egyesültek a főággal. Ezen 
állítás nem állja ugyan ki a tudományos kritikát, annyi 
azonban igaz, hogy a völgy kereszt irányban közepe felé 
nem bírt eséssel s így a hegyekről leérkező vizek nem 
találván esést a meder felé, a hegyek lábánál elterültek 
s nagy posványokat és mocsarakat képeztek. — Ezen 
bajon már a rómaiak idejében kezdtek segíteni azzal, 
hogy a mellékfolyók medrét a főfolyóig meghosszabbí
tották. Az ilyen átmetszések legnagyobb része a Caro- 
lingek idejében készült.

A meder-képződést tudományos alapokon a követ
kezőkép lehet vázolni.

Kezdetben a Rajna a völgy fenekén számtalan ágra 
szakadozottan, szétterülve folyt. Tanúskodnak erről a 
völgyben mindenütt feltalálható alluviális képződmények. 
Ezután lassanként, a mint a völgy hosszirányú esése 
képződött, mindinkább egy mederben egyesültek a vizek. 
A három szakasz alakulásában észlelhető különbségek 
pedig következőleg magyarázhatók.

A pala hegységtől felfelé menve, a folyó bemélyítési 
munkájával addig haladt előre, mig a mainzi öblözetben 
a tertiär kori tengeri s édesvizi lerakodásokat el nem 
érte; ezekkel a víz ereje nem bírván, a mélyítési munka 
be lett fejezve, tehát az abszolút esés és ezzel a meder 
is meglett az alsó szakaszra állapítva, vagyis a szakasz 
egyensúlyi állapotba jutott.

Az, hogy ezen szakaszon időszakonként változások 
következtek be, kavics zátonyok keletkeztek és tűntek el 
ismét, nem zárja ki az általános egyensúlyi állapotot, 
csupán annak helyi és nagyon is kis körre szorítkozó 
megzavarodásáról tanuskodhatik.

A mainz-oppenheimi szakasz szilárd mederfeneke 
hatást gyakorolt a középső szakasz kiképződésére is. 
A mint ugyanis a folyás határozott irányt nyert, a folyam 
kezdte magát mindjobban beágyazni a talajba; ennek 
előrehaladtával kisehbedett a nedvesített kerület viszo
nyítva az átfolyási területhez, tehát kisebbedtek az 
akadályok, s így az előző viszonyokhoz képest esés-fölös
leg mutatkozott. Ezen esés-fölöslegből származó erő 
azonban a partokat támadta meg s szaggatta mindaddig, 
mig az esés-fölösleg kanyarok képződése folytán fel nem 
lett emésztve. A kanyarok növekedtek mindaddig, mig a 
folyó magát mélyebben és mélyebben leágyazva, erő

felesleget adott, mig a szilárd fenekű meder-rész által 
megadott abszolút esés megoszlásából származó relatív 
esés épen elegendő nem lett arra, hogy a hordalékokat 
lerakodás nélkül tovább mozgathassa a mederben. 
E közben a mint a folyó homorú partját szaggatta, egyes 
kanyarok át lettek törve. Ez által a folyó útja újra meg
rövidült, tehát erőfölösleg állott ismét elő, mely újra a 
kanyarok nagyobbítására lett felhasználva, egész az 
egyensúly helyreálltáig.

A Rajna árterületének kimosása ezen váltakozó játék 
által éretett el, mely magában véve még nem zárná ki 
az egyensúlyi állapotot, ha nem lenne előttünk az a 
tény, hogy e század elején a folyó már több helyen 
elhagyta kimosott magas partját, vagyis, hogy folyása 
rövidebb volt ekkor, mint a megelőző időkben.

Nyilván való ugyan, hogy már az előző időkben is 
készítettek átmetszéseket és partbiztosításokat, ezek 
azonban sokkal felületesebben, s sokkal kisebb állékony
sággal voltak kivive, hogy sem a folyó természetes kép
ződésének útját állhatták volna; így a folyó meglmrtulá- 
sában mutatkozó visszafejlődést más körülményeknek, 
tehát csak is a felső szakasz kiképződésének, vagy is a tó 
hajdani behatásánál képződött kavicskúpon végbement 
változásoknak lehet tulajdonítani.

Midőn Basel felett a mélyítési munka annyira haladt 
előre, hogy a folyó elérte a szikla képződményeket, 
melyek ott ma a zuhatagokat okozzák, megszűnt a hor
dalék behozatala a régi tómedenczébe; ez által pedig oly 
erők szabadultak fel, melyek magának a kavicskúpnak 
lemélyítésében érvényesültek. Ezen lemélyítés azonban 
csökkentette a középszakasz rendelkezésére álló esést; 
kénytelen volt tehát a folyó, hogy az egyensúlyi állapot
hoz szükséges relativ esést megkapja, folyását ismét 
megkurtítani, s a magas partokat elhagyni.

Hogy magán a kavicskúpon is csavargós folyása volt 
a Rajnának, bizonyítják a terraszok, melyek hajdan a 
folyó magas partjait képezték, miután azonban a folyó, 
a felülről jövő hordalékok nagyobbodása folytán, ismét 
kiegyenesült, oldalt maradtak.

Mások voltak a hatások a kavicskúp alatt. — 
A kavicskúpról a mélyítés következtében levitt horda
lékok a medernek a folyam mentén lefelé haladó fel- 
magasodását idézték elő, vagy a mi mindegy, a folyónak 
ezen hordalékok tovább szállításánál nagyobb erőre volt 
szüksége, mit csak eséseinek növelésével szerezhetett be, 
minek azon szakaszon, hol a szélességben való terjesz
kedésnek kevesebb akadálya volt, mint a mélyítésnek, a 
fenék felemelése által tett eleget, míg lentebb, hol a 
mélyítés akadálya kevesebb, ezen több szükséglet is, 
mint az abszolút esés csökkenéséből eredő relatív hiány, 
a meder kiegyenesítósében találta fedezetét.

Innen magyarázható meg a Kaiserstuhl és Rendi 
torkolata közötti szakaszon a mederben mutatkozó nagy 
feltöltés, mit azon körülmény is igazolni látszik, hogy 
daczára a hajdani kanyargó medernek, a magas partok 
és terraszok e szakaszon hiányzanak.

A folyam jelenlegi állapota Baseltól a Neckarig. 
A Rajna mai medre a felső-rajnai sík kezdetétől a Murg- 
illetve a Lauterig teljesen mesterségesen van kiképezve. 
Párhuzam-müvek és elzárások segélyével kényszerítették
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a folyót, hogy a szigetek és zátonyok által előidézett 
mellékágak zűrzavara helyett egységes medret mosson 
magának, mely azután a partok megerősítése segélyével 
biztosítva van.

A folyás trace-a egyenesekből és nagysugarú görbék
ből van összeállítva; a legkisebb sugarat 1000 méterben 
állapították meg, s ezt is csak ott alkalmazták, a hol a 
partok ily sugaru körben már előzőleg szilárd építmé
nyekkel voltak biztosítva.

A szélesség a partélek között 200—250 méter.
Az esés az 1882—-88 és 84. évi tartós kisvizeknél 

megmérve a Kaiserstuhl felett l°/00, Kehi vidékén 
0’6°/oo s 11 Lauter torkolatánál 0’4Ü/(X). A hossz-szelvény 
görbéjének folytonosságát a szabályozás alig zavarta 
meg; mindazáltal némi még most is tapasztalható egye
netlenség a mellett bizonyít, hogy a folyó még nem jött 
teljesen egyensúlyba.

A fenék általában enged a víz erejének, mely a 
hordalékot tovább viszi; azonban ez inkább áll a Kaiser
stuhl alatti szakaszra, mert felette a nagy hordalékok 
inkább lesülyednek, annak következtében, bogy az 
aprókat kiviszi közűlök a víz.

A íenékképződés azonban nem egyenletes. Ugyanis 
a két part közt kanyargó sodor kimélyítette a feneket; 
így a szelvény ott, a hol a sodor a parthoz ér, mély és 
szűk, mig a hol középen van, sekély és széles. E mellett 
az átellenes partnál is képződött egy keskenyebb és 
kisebb mélységű másodrendű folyás. A kettő közé eső 
mederrész zátony szerül eg a közepes kisvizek felé emel
kedik. Ezen képződmények, vagyis a zátonyok és kanya
rok, az áradások magasságától függő sebességgel lefelé 
haladnak.

Ezen tünemény oka a Kaiserstuhl feletti lerakod- 
mányok lassankénti tovább vitelében áll. Ezen tovább 
vitel a sodor által kimosott kisvizi mederben törté
nik, mely kanyarog, mivel esése még nagyobb, mint 
a milyent ezen továbbvitel igényel, s mindinkább 
mélyedvén, újabb esés-felesleget nyer, melyet útjának 
meghosszabbításával ellensúlyoz.

Az egész mederben csak a nagyobb áradások alkal
mával van hordalék-mozgás s különben csak arra szorít
kozik a mondottakon kívül, hogy a zátony-szélek a 
szükebb helyen leszakadnak, s ezen anyagot viszi a víz 
magával tovább. Újabb hordalék csak jelentéktelen 
mennyiségben jut e szakaszon a Rajnába, mert a Basel 
feletti rész is keveset szolgáltat, s a mellékfolyók horda
lék szállítmánya épenséggel nem jelentékeny.

A jobbparti mellékfolyók: az Elz a Dreisammal, a 
Kinzig, a Rench és a Murg hasonlítanak a Feketeerdő 
már leírt folyóihoz, s nagyobbrészt szabályozva lévén, 
kevés befolyással vannak a főfolyó jellegére.

A balparti folyók semmi hordalékot sem hoznak a 
Rajnába, mert a Yogesek legnagyobbrészt kemény, 
kristályos kőzetekből állván, daczára a medenczeszerü 
forrás képződésnek s a felső folyások rohamos esésének, 
már természetüknél fogva kevés hordalékot szállítanak. 
Ezenkívül Mülhausentól Strassburgig az összes vogesi 
mellékfolyókat az 111 fogadja magába, mely a felső Rajna 
síkjára eső hosszabb alsó folyásán a belé kerülő csekély 
mennyiségű hordalékot is lerakja.

A jura-nyulványok vízben gazdag tertiär rétegeiből 
eredő 111 Mülhausennél ér a felső Raj na-síkra s innen 
kezdve 150 kilométer hosszú alsó folyásában egészen 
síksági jelleggel bír.

A Rajna partjait e szakaszon nagyobbrészt párhuzam
müvek képezik, s csak kisebb darabokon vannak part- 
biztosítások. A párhuzam-művek keresztgátak- és nyílá
sokkal épültek, hogy az elzárt területek feliszapolódjanak. 
Ezen czél valóban szép eredménynyel van elérve. — A nyí
lásokat azután az iszappal és előre haladásával fokozatosan 
elzárták. — A párhuzammüvek koronája a nyári árvizek 
szinéig ért, később azonban, a mint hatásukat a meder 
képződésre megtették, párhuzamosan a nyílások elzárá
sával alacsonyabbá tétetett, úgy, hogy a szabályozás 
által nyert előtér, már közönséges nyári árvizeknél is víz 
alá kerül.

A partbiztosításokat lenyesett rézsűre rakott kő
burkolat képezi, mely erős lábazati kőhányásra támasz
kodik. A kőhányások állékonyságuk biztosítása czéljából 
leérnek egész a meder legmélyebb pontjáig, úgy hogy a 
partvédő művek összes magassága igen gyakran megüti a 
12 métert.

A Rajna árterületét a Wiese torkolatától lefelé, a 
Rajna síkságból a folyó kanyarjai által kimosott mélyedés 
képezi. — A magas partok, melyek ezen mély fekvésű 
síkot körül zárják, néhol egész 2 kilométerre közelednek 
egymáshoz, s legnagyobb távolságuk 5 —6 kilométer. 
Kaiserstuhl alatt, hol a terrasz-szerü magas partok 
eltűnnek, természetes esése van a talajnak a meder felé, 
úgy hogy a hullámtér szélessége itt sem haladja meg 
az előbb adott maximumot. A természetes hullámtér az 
egész szakaszon 1330 kmÁot tesz ki.

Mivel azonban a természetes hullámtér a földpát- 
tartalmu rajnaiszap miatt felette termékeny s számos 
község és közlekedési út és vasút van rajta, szükséges volt 
a begátolás, mely azonban egyik parton sem képez össze
függő rendszert s vonalozása is igen szabálytalan, any- 
nyira, hogy a mesterségesen készített hullámtér egymásra 
következő medenczék és szorulatok lánczolatából áll. 
A mesterséges hullámtér területe 433 knr.

A Neckar igen elágazó folyamrendszerrel bir; az 
Odenwald, a Schwarzwald és a sváb Alb közötti kiterjedt 
medenczén átfolyva, egész futásában begy- és domblán- 
czoktól kisérve, mint jókora folyó hömpölyög a Rajna 
felé. A meder mindenütt zárt, s jelenben nem mutat haj
landóságot elágazások képződésére, bár ilyenek nyomai 
találhatók az előző időkből Cannstatt és Heilbronn felett. 
A mederfenék, a mennyiben mozgékony anyagból áll, 
szabályosan ki van képződve, s épen ily szabályosságot 
mulat a hossz-szehrény alakulása is. Csak itt-ott vannak 
mozdíthatlan kőzetek a mélyítési munka által feltárva, 
mely helyeken azután gázlók vannak. Általában azonban 
a Neckar a mozgékony fenekű folyók közé tartozik. 
A Schwarzwald és Alb lejtőiről igen sok mellékfolyó öm
lik belé, melyek sziklafalakról származó elmállási termé
nyeket hoznak magukkal, a melyeket mint hordalékokat 
s lebegő anyagokat szállít tovább a folyó. Lerakodásainak 
termékenysége következtében környéke, a hol nem szik
lás, igen dús növényzettel bir s ez okozza, hogy partjai 
még az élesebb kanyarokban is eléggé ellentállanak a víz
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erejének. A partok nagyobbrészt a közönséges árvizek 
fölé emelkednek s csak néhány, kisebb-nagyobb kiterje
désű völgytágulat szokott rendesen víz alá kerülni.

A Rajna a Neckartól a Majnáig. A Neckar egyesü
lése a Rajnával mesterségesen alkotott s az ú. n. íriesen- 
lieimi, 4’6 km. hosszú átmetszésben történik, mely utolsó 
az összefüggő szabályozáshoz tartozó átmetszések között. 
A folyó általában szabálytalan kanyarokban folyik, s a 
széles síkságon még ma is felismerhetők a kanyarok bő
vítése és áttöréséből származó hajdani nagymértékű me
derváltozások, melyeknek csak az vetett teljesen véget, 
hogy a partokat a lakosság s a hajózás érdekében bizto
sították.

Bár a partvédelemmel itt-ott a meder szabályozása is 
kapcsolatban volt, azért a középvíz medre szélesség te
kintetében igen nagy változatosságot mutat. A szabályo
zási munkálatoknál alapul 300 méter normál szélesség 
lett felvéve, de a tényleges szélességek ettől igen eltér
nek s 235—700 méter közt váltakoznak.

Az esés a Neckar torkolata alatt igen megcsökken. — 
A hesseni Rajna-szakasz átlagos esése középvíznél 0’101 °/ш- 
Érdekesek a különbözetek, melyek az 1858. és 1884. évi 
kisvizek esései között észlelhetők:

A folyam
szakasz hossza 

km.

Esés °/oo

1858 1884

Boxheim _ _ . ..  . . .  _ ...
Worms ... ... . ... . . . 5-1 0-078 ?
Gernsheim __ 18-4 0-111 0-117
Geyeri átmetszés kezdete __ 7-0 0-063 0-055

« « vége 4-2 0-048 0-074
Oppenheim i... 7-3 0-074 0-086
Ginsheim ... . 11-2 0-096 0-103
Mainz . . . .  __ - 6-3 0-110 0-084

Ezen változások oka a geyeri átmetszés kiképződésé
ben keresendő.

A csekély esésnek megfelelőkig hordalék-mozgás alig 
észlelhető: a mit a folyam magával visz, csak igen apró 
kavics, homok és iszap. Legnagyobbrészt diluviális lera
kodásokban folyik itt a Rajna s alluvium csakis az elzárt 
feliszapolt kanyarokban, s itt-ott a feliszapolt convex- 
partok homokpadjain s néhány zátony tetején található. 
Hordalékhozó mellékfolyók nincsenek. A Neckar ugyan 
némelykor tetemes mennyiségű kavicsot visz a Rajnába, 
leginkább akkor, ha a Rajna alacsony vízállása mellett a 
Neckar hirtelen felárad. Ilyenkor a Rajna vízduzzasztá
sának határába eső szakaszon, a csendes vízben lerakott 
hordalékok jönnek mozgásba. — Ezen nem épen jelen
téktelen hordalék mennyiséget időnkint mesterségesen 
távolítják el a Neckar medréből.

A partok, kivéve azon helyeket, a hol a tertiär alaku
lások egész a folyamig nyomulnak, finom szemű föld-, 
homok- és agyagrétegekből állanak. — Alámosás ellen, a 
hol szükséges volt, partvédő müvek segélyével vannak 
biztosítva. A bajor partok általában kőburkolattal s a 
nyári árvizek fölé érő vontató utakkal vannak ellátva.

A partok magassága, hol a hegyek lába nem nyomul

egészen a folyamig, alatta marad a nyári árvizeknek, s 
ritkán haladja meg a 3—3‘5 feletti magasságot.

A természetes ártér e szakaszon tetemes nagyságú s 
általában művelés alatt lévén, be van gátolva. A gátak 
vonalozása itt is, mint a felette levő szakaszon, szabály
talan. A nagyobb hullámtéri területeket nyári gátakkal 
védelmezik.

A Majna folyása meglehetős szabályos. Csak azon 
helyeken volt alkalma a folyónak az alluviumból álló ta
lajban partszaggatások, kiszélesedés és felöntés által 
némi szabálytalanságot idézni elő, a hol a völgyfenék 
lassan emelkedik a folyótól a távolabb álló hegyek lábai 
felé. Ilyen szabálytalanságoknak, a mennyiben azoknak 
most már mesterségesen gátat vetettek, a jelenben csak 
nyomai észlelhetők. Az esés állandóan kisebbedbe a for
rástól a torkolatig. A hossz-szelvényben törések mutat
koznak a szikla- és súlyosabb hordalékokból álló lépcsők
nél s hegyáttöréseknél, ezek azonban sokkal kisebbek, 
semhogy zuhatagok állanának elő. A fenék nagyobbrészt 
súlyos hordalékokból áll, melyeken a Regnitz beömlésé- 
től lefelé homokréteg mozog tova.

A természetes ártér a folyam felső szakaszain sehol 
sincs begátolva s csupán a felső rajnai síkon bir mindkét 
partján összefüggő gátrendszerrel.

A Rajna a, Majnától a Naheig. Ezen szakaszon, 
mely hatalmas szélesség és számtalan vízmegoszlás által 
tűnik ki, az utóbbi időben emberi munka hozzájárulásá
val némi átalakulások történtek; de nem oly mértékben, 
hogy e szakasz, mely összekötő kapcsot képez a felső 
rajnai sík és a palahegység áttörése között, a fentiekben 
már tárgyalt jellegét elvesztette volna.

Ezen átalakulások abban állanak, hogy egyes mellék
ágak elzárása s egyes szigeteknek a parthoz való kapcso
lása által a medret egységesebbé s a hajózás czéljaira 
alkalmasabbá tették.

A középvíz medrének szélessége a zárt szakaszokon 
500—900 méter között változik, míg a szigetek által 
megszaggatott részeken 1000 méternél nagyobb szélessé
gek is találhatók. A normál szélesség az egységes meder
ben 450 méterben lett megállapítva.

A 304)7 kilométer hosszú szakasz abszolút esése 
3-84 méter, tehát viszonylagos esés átlagban 0 -128°/oo-

A mederfenéken csaknem mindenütt a Majnából szár
mazó homokhullámok mutatkoznak s vékony takaróját 
képezik a súlyos hordalékok- és kemény agyagnak.

A mellékfolyók nagyobb áradások után torkolatuknál 
kis mennyiségű hordalékot halmoznak össze, de behatás
sal a főfolyó jellegére nem bírnak.

A jobboldali partok többé-kevésbbé meredek lejtők
ben az árvíz színe fölé emelkednek. — Walluftól lefelé a 
Taunus-hegység devon-formácziója egész a vízig nyúlik. 
A partrézsük még a szigeteken is bokrokkal vannak be
nőve, s a hol szükséges, kőhányásokat vagy rendszeres 
partbiztosításokat alkalmaztak. A baloldalon alacsonyab
bak a partok, s itt-ott régi folyással hálózva, legnagyobb 
részben legelők. A természetes ártér nem jelentékeny s 
csak egyes kisebb öblözetek vannak begátolva.

A Nahe. Ezen mellékfolyó egész a beömlésig meg
tartja hegyi jellegét. Yölgye helyenként igen szűk, s ilyen 
helyeken igen mélyen van sziklák közé beágyazva; itt-ott
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azonban szélesebb hullámtér is található. Hasonlóan vál
tozik a meder természete is. Az esés általában nagy s 
még a beömlésnél is l°/oo > ez okozza a gazdag hordalék
mozgást. A mellékfolyók és partok is hegyi jellegűek: 
különösen áll ez a Hunsrück mély völgyéből előtörő vi
zekről, melyek hatalmas esés s nagy hordalékkal rohan
nak a Nahe felé. A délről jövő nagyobb mellékfolyók, 
mint a Glan, Alsenz és Apfelbach csak agyagos horda
lékot szállítanak. Ha az Alsenz hoz dúsabb hordalékot: 
sárga, s ha a Glan: vörös-barna színt nyer a Nahe.

A Rajna Bingentől a Lalin és Mosd torkolatáig. 
A Nahe beömlésénél levő nyugati irányát csakhamar 
északira változtatja a Rajna, hogy a Niederwald és Bin- 
gerwald sziklás lejtői között a rajnai pala-hegységbe nyo
mulhasson.

Az európai folyók közül egyedül a Duna az, mely 
hasonló, szembeszökően kiképződött hegyáttörésekkel s 
mederképződésének minden átmenetet nélkülöző, gyors 
változásaival a Rajnához hasonlít.

A Rajna, mely a mainzi medenczében csaknem egy 
tó képét mutatja, most helyenként sziklába mélyítve ba
lad tovább, és a sziklapadok, zuliatagok, visszaduzzasz- 
tott csendes vizek, éles kanyarok és vízmegoszlások gyors 
egymásutánban váltakoznak medrében.

A hajózás érdekében a Binger-Lochban s más helyen 
sziklarobbantások s ezenkívül a törmelékes kőzetek ki
szedése, a kemény mederfenék kikotrása, vezér- és szorító 
müvek létesítése volt szükséges. Bármily nagyok is azon
ban az előnyök, melyek ezen munkálatokból a hajózásra 
liánunknak, a folyó lefolyási viszonyaira gyakorolt hatá
suk mégis semmi, vagy legalább is felette kevés.

Az esésben a szabálytalan mederképződésnek meg
felelően gyors változások vannak. A legsekéiyebb helye
ken az esés kis víznél 1 -25700-ig, sőt a 250 méter hosszú 
binger-lochi szorulatban 2,()00/0o-ig nő. —■ Legkisebb az 
esés a Kamareck és Lorley közötti visszaduzzasztott víz
ben (Woog).

Hordalékmozgás alig észlelhető. A felsőbb szakasz 
csak homokot és iszapot szolgáltat, melyből itt a na
gyobb sebesség folytán alig marad valami. — A beömlő 
mellékpatakok hoznak ugyan hordalékot, de nem nagy 
mennyiségben; mégis ezeknek köszönik eredetüket a St. 
Goar környékén látható kavics parti zátonyok.

A partok általában meredeken emelkednek fel a víz- 
szintől az ormokig, úgy hogy az utak és vasutak számára 
szükséges helyet sziklabevágások s alagutak segélyével 
kellett előállítani. A partok az alsó devon-formáczióhoz 
tartozván, kvarzból és palából állanak, s csak Bacharach- 
nál mutatkoznak a rézsűkön kisebb-nagyobb teraszszerű 
agyagképződmények.

Számbavehető hullámtér e szakaszon nincs.
A Lahn. A Westerwald déli lejtőjén ered 628 méter 

tengerszin feletti magasságban, s különböző formáczió- 
hoz tartozó hegységeken törve át, ömlik a Rajnába. Az 
általa szolgáltatott hordalék mennyisége nem jelenté
keny, mert a folyó maga feldolgozza, vagy saját medré
ben lerakja azt. A torkolat közelében lerakodó hordalékok 
egy részét mesterségesen szokták eltávolítani.

A Mosd a Rajnának németországi mellékfolyói kö
zött a legnagyobb lévén, valamennyit túlhaladja úgy
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hossz- és vízgyűjtő terület, mint jelentőség tekintetében. 
Az ős hegységekben eredve, kezdetben keskeny, majd 
mindinkább szélesedő völgygyei áttöri a kristályos tö
megkőzetek rétegeit a Vogesekben, majd a lotharingiai 
lépcsőzetes vidék ifjabb juraképződményeit, azután ismét 
megfordított sorrendben a jura- és triaszképződményeket 
Metz és Trier között az ó-devoni hegyeken át tör utat 
magának. Folyása kezdetben egyenesebb, majd a tága
sabb völgyben kanyargóbb lesz. Az 540 kilométer hosszú 
folyásra összesen 672-5 méter esés jut, melynek fele 
azonban már a Meurthe beömléséig felhasználódik. A me
der általában elég szabályos; Frouardtól Metzig csator
názva, s innen lefelé szabályozva van. Az előző időkben 
sok mellékága és szigete volt, melyek azonban a szabá
lyozás által el lettek távolítva. Hordalékmozgása elég 
szabályos s a mellékfolyók által behozott tömegek mes
terséges eltávolításáról gondoskodva van.

A Rajna a Mosd torkolatától Kölnig. A Mosel tor
kolatával átellenben a Westerwaldnak agyagpala és szürke 
homokkőből álló előhegységei egész a Rajnáig nyomul
nak, s egész Vallendarig kísérik a folyamot; itt azonban 
messze kikanyarodnak keletre s Andernachnál ismét a 
Rajnához nyomulnak. Ehhez hasonló a balparton a vul
kanikus Eifel hegység lábazatának menete. A Koblenz és 
Andernach közötti lapály «Neuwiedi» medencze nevet 
visel. Ez hajdan tómedencze volt, melyen most a Rajna 
nagy kanyarodásokban s nagy szélességgel folyik keresz
tül. A tó fenekének a folyam által való lemélyítéséről az 
tanúskodik, hogy a part mentén 120 méter magasságban 
a folyam hordalékának lerakodmányait találhatni.

A szakaszon több ízben mellék-ágakra oszlik a folyam, 
melyek némelyikét a szabályozás alkalmával elzárták, 
némelyikét pedig mesterségesen kiképezték.

Az esés-viszonyok szoros Összefüggésben vannak a 
meder alkatával; hanem a mi a két hatalmas mellékfolyó, 
a Lahn és Mosel beömlése folytán várható volna, hatá
rozott esés csökkenés nincs, sőt nagyobb itt az esés, 
mint a Koblenz feletti szakaszon, és lépcsőzetes. AMosel- 
torok feletti 0-09°/oo esés Niederwerthnél 1 ‘ 12°/00-re nő 
s hasonló lépcsőzetek a következő meder-megoszlások
nál is.

Az esés görbéjének alakulása arra enged következ
tetni, hogy habár a meder a Mosel-toroktól lefelé min
denütt kavicsból áll is, mozgékonysága csekély s helyen
ként kemény akadályul szolgál az esés-görbe kiképződé
sének. Ezen körülmény teljes összhangzásban van a 
meder alakjával, mert a számos sziget és vízmegoszlás 
azt bizonyítja, hogy a kemény altalaj miatt nagyobb 
hajlandósága volt a folyónak a szélesség irányába való 
kiképződésre.

A mellékfolyók hordalékának legalább a Sieg-ig kevés 
hatása van az esés-vonal töredezettségére; egész másként 
áll a dolog a Sieg-gel. Bár ezen folyó hordalékának jó 
részét torkolatánál mesterségesen eltávolítják, mégis 
meglehetős nagy duzzasztást idéz elő a Rajnában ; ez 
okozza, hogy a Bonn-Kölni szakaszon az esés jóval 
nagyobb, mint Bonn felett, sőt nagyobb, mint St. Goar 
és Koblenz között.

A partok a neuwiedi medenczében kavics és homok
ból állanak, melyet kisebb-nagyobb vastagságú agyag-
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réteg borít. Lejebb homokos agyag képezi a partot, ! 
melyben itt-ott horzsakő-padok vannak. A következő 
hegy-áttörésnél trachyt- és basalt-sziklák nyomulnak 
egész a mederig. A hol a mozgékony anyagból álló par
tok a folyam támadásainak ki vannak téve, partbiztosítási 
és szabályozási művek által védvék.

Az ártér csak helyenként, s leginkább a neuwiedi 
medenczében bír nagyobb kiterjedéssel, és a hol szük
séges, gátakkal van védelmezve.

Az alsó Rajna Kölntől a birodalom határáig. Ezen 
szakasz kanyargó folyásával, .széles és alacsony partok 
közé foglalt medrével, csekély esésével egy hatalmas sík
sági folyam képét mutatja.

A meder általában alluviumba van ágyazva. A számos 
elhagyott meder azt látszik igazolni, hogy e szakaszon 
nem nagyon távoli múltban hatalmas átalakulások tör
téntek.

Ezek menete szemmel láthatólag ugyanaz volt, mint 
a felső rajnai síkon. A folyam kanyarjait itt is kisebbí
tette lassanként, a rajnai pala-hegységből s a mellékfolyók 
völgyeiből behozott hordalékok továbbmozdítására szük
séges nagyobb esés előállítása czéljából. Minden kétségen 
felül áll azonban, hogy az egységes főmeder kiképzéséhez 
és kiegyenesítéséliez a mesterséges elzárások, átmetszések 
és begátolások is hozzájárultak.

Kanyar áttörések még a közel múltban is fordultak 
elő. A szabályozás megkezdésével pedig több átmetszés 
készült, melyeket itt csatornáknak neveznek. Legrégibb 
a bylandi csatorna, mely 1770-ben lett kiásva, s legújabb 
a griethi, melynek ásását 1819-ben kezdték, 1832-ben 
adták át a közhajózásnak.

Az esés képződésében kifejezésre jutnak a meglevő 
szabálytalanságok, különösen pedig az éles kanyarok az 
által, hogy megszakítják az esés-vonal folytonosságát 
úgy, hogy — habár csekély hosszakon — az esés egész 
0'34°/oo-ig nő, s leszáll egész 0’01°/co‘ig-

A csekély esésnek megfelelően az alsó Rajna medré
ben legfeljebb mogyoró-nagyságú hordalékokat, s leg
nagyobb részt homokot és iszapot mozgat. A kisebb 
mellékfolyók hordaléka legnagyobb részt iszapból áll; 
nagyobb darabokat nem képesek ezen lusta folyású pata
kok mozgatni.

Legnagyobb mellékfolyók e szakaszon a Ruhr és a 
Lippe.

A Ruhr 235 kilométer hosszú folyással bíró folyó, 
mely daczára a nem kis mértékű szabályozási munkála
toknak, eléggé szabálytalan, s hordalékokban igen gazdag. 
Beömlési szakaszán áradások alkalmával igen tetemes 
hordalékmennyiség rakódik le, melyet a hajózás érde
kében kotrás által távolítanak el. Hogy ennek folytán 
nagy hordalékmennyiséget nem hoz a Rajnába, igazolni 
látszik az esés csökkenés, mely torkolata alatt beáll.

A Lippe egészen síksági folyó, 237 kilométer liosz- 
szára mintegy 120- 125 méter esése van. Gyűjtő terü
letének legnagyobb része a münsteri kréta-medenczéhez 
tartozik. Paderborntól kezdve, a hol már mellékfolyóival 
gyarapodván, elég tekintélyes folyó, csatornázva van. 
Nagy hordalékokat nem szállít a Lippe a Rajnába; de 
homokot nagy mennyiségben.

Az alsó Rajna szabályozásánál nagy mértékben van

nak alkalmazva a sarkantyú rendszerek, melyek általában 
tetemes felöntést idéztek elő. Azonban, míg a meder kö
zelében a füzesítéstől is elősegítve, hatalmas magasságig 
emelkedtek a feltöltések, addig a part mentén igen mély 
gödrök maradtak. Mivel az ilyen lerakódások a meder 
kiképződésére nem kedvezők, most a gödrök kitöltését 
akarják előmozdítani azzal, hogy a meglevő feltöltéseket 
a növényzettől megtisztítják.

Az alsó Rajna partjai a kanyarokban általában mere
dekek s szakadozók, az ily helyeken azonban biztosítva 
vannak. A hol a part a nagyvíz fölé ér, a biztosítás egész 
a vontató útig terjed

Az ártér igen jelentékeny kiterjedésű s lefelé növe
kedő; szélessége átlag 8—10 kilométer. Ezen területek 
már régi idő óta többé-kevésbbé tökéletes gátrendszerek 
által vannak védelmezve. A gátak vonalozása azonban 
meglehetős szabálytalan és oly helyeken, a hol az előtér 
szélesebb, nyári gátak vannak alkalmazva.

A keresztszelvény-viszonyok átnézete. A nevezete
sebb keresztszelvények helyei a helyzetrajzokban ki van
nak tüntetve, s az illető keresztszelvények ugyanazon 
rajzlapra felrajzolva. Az észlelés alatt levő összes szelvé
nyek adatai, ú. m. a kis-, nagy- és középvizek tengerszin 
feletti magassága, szélessége, átfolyási területe tábláza
tosán van összeállítva. Ezen kívül szélességi viszonyok 
előtüntetésére a mederszélesség és a hullámtér szélessé
gének jelzésével egy sematikus rajz van összeállítva, me
lyen egyúttal az áthidalások szelvényei is fel vannak váz
latosan rajzolva.

Ezen kívül a Rajna és mellékfolyóinak kisvíz-színe 
egy átnézetes hossz-szelvényben vannak feltüntetve, s 
ezen hossz-szelvény adatai táblázatos kimutatásban is 
összefoglalvák. Ezen kimutatást megelőzi annak leírása, 
hogy mikép lettek ezen adatok egységes alapra, az am- 
sterdami tengeri vízmércze «0» pontjára (Normalnull) 
vonatkoztatva.

Végül ugyancsak táblázatosán közölvék az összes 
rajnai hidak főbb méretei.

5. A  R ajna folyam  v id ék én ek  erdő-állom ánya.

Hogy valamely folyó vízjárására a földtani viszonyo
kon kívül a talaj növénytakarója is befolyással van, régi 
tapasztalati törvény, a mely a némelyek által ámbár 
megtámadott beszivárgási elmélet által, kapcsolatban van 
a forrásképződéssel is.

A növényzet hatása, mely bizonyára az erdőségek
nél legszembeszőkőbb, igen különböző, sőt egymással 
igen gyakran ellentétes és az évszakok szerint is változó.

Az erdőben a csapadékok nagy részét felfogják a fák 
koronái, s egyrésziik itt elpárologván, ismét a levegőbe 
kerül; míg a földre jutott csapadék elpárolgása az árnyék 
és a légmozgás hiánya által épen ellenkezőleg akadályozva 
van. A fák tetemes vizet használnak el táplálkozásra és 
törzsük továbbképzésére, s azt részben ismét mint párát 
lehelik k i; másrészt a gyökerek elősegítik a víznek a 
talajba jutását. A földszini növényzet és a levelekből álló 
takaró meglassítván a víz lefolyását, elősegíti a beszivár
gást; míg ellenben a moharétegek szivacsszerüleg vévén 
magukba a vizet, a földbe alig juttatnak valamit.
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Legnagyobb jelentőségű azonban az a körülmény, 
hogy a víznek az erdők által való felhasználása és vissza
tartása épen a téli időben a legkisebb vagy épen semmi; 
legnagyobb ellenben nyáron, midőn a nem magas hegy
ségek havasai és jégmezői által táplált vizek rendszerint 
a legszegényebbek, mely körülmény úgy a mezőgazdaság, 
mint az ipari vállalatok és a hajózás érdekében hátrá
nyos. Hogy a középhegységek folyói a hatalmas nyári 
esőzések daczára ez évszakban szegények, egyenesen az 
erdők hatásának tudható he; télen pedig, mely évszak 
az árvíz-veszélyek időszaka, épen legkisebb az erdők ha
tása. A mennyiben pedig kísérletek és mérések tanúsága 
szerint, ezen hatás a csapadék növekedésével még kiseb' 
hedik, s az időjárás többszöri változása esetén még ellen
kező értelmű is lehet, látható, hogy a kiterjedt erdőségek 
az árvízveszélyt nem hogy csökkentenék, sőt egyes ese
tekben még növelhetik is.

Az említettek meggyőzhetnek arról, hogy az erdősé
geknek vízgazdasági jelentősége legalább is túl lett be
csülve akkor, midőn az erdőségeknek a földmívelés által 
okozott visszaszorítását tekintették egyedüli okául annak, 
hogy a nyári kisvizek igen alacsonyak, s az árvizek felette 
magasak lettek.

Minden kétségen kívül álló jótékony hatása van az 
erdőségeknek a hegyekben, a lejtők megkötése által, mert 
ezzel kevesbítik a hordalékokat, tehát a folyók elfajulását 
késleltetik. —

Ezután le vannak írva a Ibijna vízgyűjtő területének 
gazdasági viszonyai, s kimutatásban van kitüntetve, hogy 
a mívelési ágak miként oszlanak meg a vízgyűjtő terü
leten? Ezen táblázat eredménye szerint a terület 90°/0-a 
művelve van, melyből 30°/0 esik az erdőkre s 6O0/o a föld
művelésre, 10°/o pedig használhatlan; ebbe azonban az 
utak és vízlefolyások is be vannak számítva.

Ezen kívül egy átnézeti térkép is van csatolva a mű
höz, mely az erdőségeknek százalékok szerinti megosz
lását a zöld szín árnyalataiban igen világosan tűnteti fel.

Ezután kiterjeszkedik a mű az erdő-irtásokra, az új 
ültetvényekre, a birtokviszonyokra, a fák nemére, a mí- 
velés és az erdőszaporítás nemeire, a levélhulladékok 
felhasználására, mocsaras erdők lecsapolására sth. Mind
ezeket leírva, azon eredményre jut, hogy az újabb törvé
nyek intézkedései következtében az erdőművelés nagy 
mértékben gyarapodott s minden tekintetben javult.

(>. É ga lji v iszonyok .

Az általános égalji körülmények, milyenek a földrajzi 
szélesség, tengerszin feletti magasság, az óceántól való 
távolság, a Rajna folyónak a hollandi határ felett eső 
részén különfélekép éreztetik hatásukat.

Az egész terület az északi szélesség 46—51 foka kö
zött feküdvén, az európai szárazföld mérsékelt égövéhez 
tartozik. A mindössze is 5 foknyi szélesség, melyen a 
terület délről északra átnyúlik, azért nem érezteti hatá
sát, mert az északról délfelé való területemelkedések s a 
tengernek hatása ezzel épen ellenkező.

A terület függélyes tagoltsága, vagyis a változatos 
hegyképződés, hatását igen érezteti az égalji viszonyokban 
s nem ritkán egész vidékeknek viszonyára jellegző be

folyással \ran. A Rajna forrás-vidékén s mellékfolyóinak 
vízgyűjtő területén egész az Aare beömléséig a magas 
hegység az uralkodó, mely havasaival és jégmezőivel gátat 
képez a délvidék enyhe szellői előtt Innen kezdve az 
alsó rajnai mély síkig a középhegység uralkodik a terü
leten, s hegylánczainak iránya- s magasságával a hőfok- és 
csapadék-mennyiségben levő változatosságot idézi elő. 
Az alsó-rajnai síkság a tenger hatása alatt áll, a mi egész 
a folyó középszakaszáig érezhető, t. i. mindaddig, míg a 
tengertől való távolság növekedtével a szárazföldi viszo
nyok nem jutnak teljes uralomra. Azonban a hatások 
ekként való megoszlása sem állandó, mert némely idő
járási viszonyoknál, különösen pedig az Alpesektől északra 
fekvő vidéken uralkodó nyári esőzések alkalmával, az 
óceán felől jövő légáramlatok a hőmérsékek közötti kü
lönbséget kiegyenlítvén, a tengeri égaljéhoz hasonlóbbá 
teszik a hőmérséki YÚszonyokat.

Ily változatosság mellett nem egyedül a csapadék- 
mennyiség bír vízrajzi jelentőséggel, hanem a hó és jég
képződés, valamint az alpesi szelek (Föhn) tekintetében 
a hőmérséki viszonyok is nagy hatással vannak a víz- 
lefolyási viszonyokra.

Hőmérséki viszonyok. Mint már említve volt, a 
Rajna vidékén, valamint egész Közép-Európában, két 
égalji alakzat: a tengeri és szárazföldi uralkodik, melyek 
egymást időnkint kölcsönösen visszaszorítják. Az elsőnél 
jellegző az enyhe tél és a hűvös nyár, míg a másiknak 
hideg tél és forró nyár az ismertető jele. Vagyis az első
nél a leghidegebb és legmelegebb hónapok közötti hő- 
mérsék-különbözet kisebb, mint az utóbbinál. A tenger 
hatása alatt álló alsó rajnai síkságon ezen különbözet 
nem nagyobb 17'5 C°-nál, míg a Majna vidékén és 
Svájczban 19, sőt 20 fokra is emelkedik. Vagyis míg 
télen, midőn inkább a kisugárzás szolgáltatja a meleget, 
a tengertől a szárazföld felé csökken a hőmérsék, addig 
nyáron a napsugarak hatása alatt egészen ellenkezően 
alakulnak a viszonyok. A magas hegységekben azonban 
enyhül ezen hatás, mert a magassági különbözet követ
keztében a nyári hőmérséklet alacsonyabb lesz. Ezért 
oly kedvezők a Bódén-tó környékén az égalj i vűszonyok, 
mert míg a magasabb fekvés mérsékli a nyári meleget, 
a telet enyhébbé teszi a tó tükrének kisugárzása.

A vízrajzi viszonyokra jelentőséggel bír a hőinérsék- 
nek a magassággal Yraló csökkenése. Ha a 100 méter 
magasságnak megfelelő hőmérsék-különbözetet vizsgál
juk, s annak értékét az egyes hónapoknak megfelelően 
összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb a 
legmelegebb (júniusban 0-75 C°) s a legkisebb a leghide
gebb hónapokban (januárban 0‘30 C°) van.

Fontos még azon magassági nivó ismerése, melyben 
a fagypont az egyes évszakokban fekszik. Ezen úgy
nevezett «()» isotherm vonalra vonatkozólag az osztrák 
központi Alpesekben tettek észleléseket, melyek szerint 
annak magassága az egyes hónapokban a következő:

Január 6-án 280 méter a tengerszín felett
Február 5-én 540 « " (( ((
Márczius 7-én 1090 « « (( «
Ápril 6-án 1700 « « « «
Május 7-én 2360 « « <( «
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Június 6-án 2990 méter a tengerszín felett
Július 7-én 3490 « « « «
Augusztus 7-én 3550 « (( «

Szeptember 6-án 8360 (( « <( «
Október 7-én 2390 « « « «
November 6-án 1660 « « « ((
Deczember 7-én 660 « « (( a

Tehát legmélyebben a leghidegebb hónapokban fek
szik a null-isotherm; legmagasabbra azonban nem július
ban, vagyis a mélyebben fekvő helyek legmelegebb hó
napjában, hanem augusztus első napjaiban hág, vagyis 
a magasság növekedtével mindinkább elkésik a hőmérsék- 
maximum beállta, s evvel tart egyenlő lépést a nulliso
therm emelkedése. A mennyiben a null-isotherm 3600 
méternél magasabbra soha nem emelkedik, az Alpesek 
magasabb csúcsain még nyáron is a fagypont alatt van 
a hőmérséklet. Ezeknél a napnak a mélyebben fekvő 
helyekkel szemközti nagyobb ereje nem jöhet számításba, 
mert a talaj nagyrészben hóval lévén borítva, vakító fehér 
felszínével a reá sugárzott melegből csak igen keveset 
vehet magába.

A hőmérsék fordulása (Temperatur-Umkehr). Ez 
alatt azon meteorologiai tüneményt értjük, melynél bizo
nyos körülmények között a hőmérséklet a magassággal 
emelkedik. Egy, évenkint ismétlődő tünemény ez, mely 
azonban tüzetesebben csak az újabb időben, s leginkább 
az 1879/80-ki esős télen lett észlelve.

Minden csendes fagyási időszakban megállapítható 
az a tény, hogy bizonyos magasságig felfelé haladva, a 
hőmérsék nem fogy, mint annak szabály szerint lenni 
kellene, hanem ellenkezőleg emelkedik. — Kedvezőtlen 
talaj alakulás mellett még az is bekövetkezhetik, hogy 
valamely alacsonyabban fekvő állomás középhőmérsék
lete is alacsonyabb a magasabban fekvőénél. Igen vilá
gosan látható ez a lapos völgyteknőben fekvő Donau- 
eschingen s a Feketeerdő szabadon fekvő fensíkján levő 
Höchenschwand állomás adatainak összehasonlításából.

Középhőmérséklet.
Donau-

eschingenben
Höchen-

schwandban

Novemberben — -1 -0 -8 +  0-5
Deczemberben -3-1 — 1-7
Januárban _ ... ... — 1-4 — 1-6
Februárban ... ... +  1-1 — 11

Minél erősebb és minél tartósabb a fagy az alacso
nyabban fekvő hegyeken, annál élesebben tűnik ki a hő- 
mérsék-fordulásnak sajátsága, s annál magasabban terjed 
az felfelé.

Ezen tünemény beállása azon feltételhez van kötve, 
hogy az illető vidék magas és egyenlően eloszlott lég
nyomás alatt álljon, mely az oczeánról jövő melegebb 
áramlatoknak ellent állván s a kisugárzást előmozdítván, 
a nagy hideg bekövetkeztét előmozdítja. Az ilyen baro- 
metrikus maximumból a földszinén minden oldalra kifelé 
folyik a levegő, s annak pótlására a felső rétegek lefelé 
szállanak, miközben hőmérsékletük a dinamikai hatás 
következtében emelkedik, mivel pedig egyidejűleg ned

vességet nem vehet fel, az így megmelegített levegőnek 
aránylag száraznak kell lenni.

Ugyanezen tünemény nemcsak a magas hegységek
ben, hanem a mint az Höchenschwand és Merseburg 
állomások összehasonlításából kitűnik, a középhegysé
gekben is észlelhető.

Vízrajzi jelentősége ezen tüneménynek a hóviszo
nyokra való hatásában nyilatkozik. Ha e hatáshoz hozzá- 
veszszük az erősebb napsütést, a légnek nagyobb száraz
ságát, illetőleg nagyobb befogadó képességét a vízgőzök
kel szemben, érthető lesz, hogy a hőmérséklet-fordulás 
hatása alatt nem csekély hómennyiség lesz részben el
olvasztva s részben elpárologtatva.

Az elpárolgást általában kevésre becsülik, bár majd 
minden télen meg lehet arról győződni, hogy tiszta, csen
des fagyos időben, tehát olvadás és elfuvás nélkül is tete
mesen megvékonyodik a hótakaró. — Az elpárolgásnak 
még nagyobbnak kell lenni a magaslatokon, hol a hö- 
mérsék-fordulás következtében magasabb hőmérsék és 
nagyobb szárazság uralkodik. És valóban elég gyakran 
látható, kivált a középhegységekben, hogy az ormokon 
már nincs hó, midőn a völgyet még vastag téli lepel 
borítja.

A «Föhn» (alpesi szél). Nem csekélyebb mértékben 
befolyásolja a hőmérséknek a magasság szerinti változá
sát a «Föhn», melynek az erős légmozgás mellett a 
melegség és szárazság képezik tulajdonságait. Ennek 
hatása ellentétben a hőmérsék-fordulással, inkább a völ
gyek fenekén érezhető. Ezen szelek leginkább északi 
Svájczban honosok, s ott is leginkább a délről zárt s 
északról nyilt völgyekben.

A «Föhn» gyakorisága közvetlen összefüggésben van 
az Atlanti oczeán felől közeledő barometrikus depressziók 
bekövetkeztével, melyek a völgyekből az alsó rétegekben 
kiszívják a levegőt s kényszerítik a felsőbb rétegeket a 
hegyoldalán lefelé nyomulni. Mivel a depressziók az Alpe- 
sektöl északra őszszel és télen igen gyakran s nagy mély
ségekkel szoktak bekövetkezni, azért a «Föhn» ez év
szakokban szokott a leggyakrabban s a legnagyobb mér
tékben beköszöntem.

Hann szerint a «Föhn» melegsége a hegyek lejtőjén 
lefelé haladó levegőre gyakorolt dinamikus hatásból 
származik s ebből következik, hogy a hegyoldal magas
ságával, melyen a lég lefolyása történik, a «Föhn» inten
zitásának is növekedni kell, ha különben a völgy iránya 
is kedvező.

Némely évben egészen kimarad ezen tünemény, míg 
máskor kétszeres erővel lép fel, a szerint a mint az atlanti 
depressziók magasabb vagy alacsonyabb földrajzi széles
ségben vonulnak tova.

Ezen szél igen hirtelen szokott beállani, azonban az 
Alpesek lakói ismerik már előjelét, a levegőnek majdnem 
ijesztő tisztaságát s átlátszóságát, mely a hegyeket köze- 
lebbeknek tünteti fel.

A léghullámok rögtöni megérkezése s azon körül
mény, hogy megszűntével azonnal bő esőzés következik 
be, igen veszélyessé teszi a «Föhn»-t. A nagy meleg s 
a szél után, de közben is a szünetekben beálló esőzés 
gyors olvadásba hozza a havat, s így gyakran nagy ára
dásokat okoz a völgyekben. Meklianikai ereje is félelmes,
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mert eltekintve az épületekben okozott károktól, lavina
omlásokat és hófúvásokat is idéz elő.

Ezen hátrányokkal szemben azonban egész sora áll 
az előnyöknek. A gazda, ki rétjeinek termésére van 
utalva, különösen sokra becsüli a «Föhn»-t, mely gá
tolja a hónak felette nagy összelialmozódását s tavaszszal 
gyorsabb olvadásba hozza, mint arra különben a nap 
képes volna; különösen áldásos ez a déllő irányába eső, 
délfelöl zárt völgyeknél, melyek különben alig volnának 
képesek megszabadulni a hótól.

A central Alpesektöl eltávozva mindinkább veszti a 
«Föhn» erejét, melyet azonban az előhegységekben még 
nem ritkán lehet érezni. Különösen ki van téve aBódentó 
keleti része, hová az Alpeseknek egyik legnevezetesebb 
«Föhn»- útj a nyílik.

Mialatt a central Alpesekben a «Föhn» jár, Közép- 
Európában és az előhegységekben esőzések vannak, mi 
azután a szél megszűntével az Alpeseken is azonnal be
következik.

Csapadékok. A föld felszíni alakulásában látható 
változatosságnak megfelelően a Rajna vidéke igen nagy 
különbözeteket mutat az évi csapadék-mennyiségekben; 
a legszárazabbak mellett Közép-Európa legdúsabb csa
padékra vidékeit is magában foglalja.

A csapadék-viszonyokra lényeges befolyást gyakorol 
a folyók vízgyűjtőit egymástól elválasztó hegylánczoknak 
a világtájakhoz viszonyított fekvése és pedig olyképen, 
hogy bizonyos helyeken a tengerszín feletti magasság az 
oczeán közelségének hatását ellensúlyozza.

Közép-Európában a csapadékok csaknem kivétel nél
kül nyugati szelek mellett esnek, melyek az oczeán felől 
a páradús levegőt a szárazföld felé hajtják. A hol egy 
hegyláncz áll a szól ellenében, kényszerítve van a lég
áramlat felfelé irányuló mozgást tenni, minek következ
ménye a gőzök sűrítése és lecsapódása. — Tehát a hegy
ségen áthaladva a levegő nedvességének egy részét el
veszti, így kevesebbet juttathat a szélárnyékban fekvő 
vidékre, mely azután aránylag szárazabb is. Ez által az 
a szabály, mely szerint a csapadékok mennyisége a ma
gassággal növekszik, helyi kivételeket szenved, minek 
oka a hely fekvési viszonya környezetéhez.

A csapadékok helyi megoszlása egy átnézeti térképen 
van feltüntetve, melyen az egyenlő csapadékmennyiségü 
helyek úgynevezett isohyeta vonalakkal vannak össze
kötve. Ezen térkép élénken kitünteti a csapadékoknak a 
magasság szerint való növekedését, mert a hegységeket 
egyformán domborítja ki, mintha magassági nivó vonalak 
által volnának ábrázolva. Különösen élénken tűnnek ki a 
Vogesek és a Feketeerdő, mely hegységek nem esnek szél- 
árnyékba, míg Svájczban — hol a hegységek fekvése oly 
hatással van, hogy koránt sem áll be azon évi csapadék- 
mennyiség, melynek a magas fekvés következtében lenni 
kellene — a csapadék megoszlása is egyenlőtlenebb s az 
isohyeta vonalak is bonyolódottabbak. Innen van az is, 
hogy daczára annak, hogy a Bernardinon 2500 milli
méter az évi csapadék-mennyiség, a felső Rajna vidéke 
mégis lényegesebben hátrább áll e tekintetben az Aare 
vidékével szemben.

Általában azonban mondható, hogy a Rajna vidéke 
az európai folyamrendszerek között csapadékokban a

leggazdagabb, mert az évi közép eső-magasság 900 milli
métert tesz ki, holott ezen érték egész Németországra 
nézve csak 660 milliméter.

A területi megoszlás a következő összeállításból 
tűnik k i:

a terület %-án az eső-magasság
0 2  ... . .... kevesebb mint 500 mm.
1-6.........- ... 500—- 600 «

17-2 600— 700 «
28-0... ... ... ........ . 700—- 800 «
25-9 ... . 800 - 1000 «
1 3-9 ............... . 1000- 1200 ((
6-1 1200- 1400 ((
5‘6... ... .......... 1400— 1600 <(
1 -5 ... — ... több mint 1600 «

A csapadékok akként oszlanak meg az évszakok sze
rint, hogy a legnagyobb mennyiségek a nyári hónapok
ban esnek, kivéve a Yogesek legmagasabb részét, hol 
télen áll be a maximum. Ezen ellentéttel együtt jár azon 
körülmény, hogy itt a csapadék-megoszlás egyenlete
sebb, mely tünemény a tengeri kiima hatásának követ
kezménye.

A legkisebb csapadékok beálltára igen éles határ húz
ható: ugyanis a Neckar torkolattól délre eső vidéken a 
minimum télen (januárban), míg az északra esőn tava
szon, s leginkább áprilisban szokott bekövetkezni.

Magyarázatát kapjuk ennek, ha az egész terület csa
padék-viszonyait vizsgáljuk az említett két évszakban. 
Télen, különösen januárban az évi összeg százalékában 
fejezve ki a havi csapadék-mennyiséget, délről északra 
haladva mindinkább kisebbedik, s míg az alsó szakaszon 
7 °/0, a közép szakaszon 5°/0, Svájczban már csak 4°/0. 
Ezen tünemény a tenger behatásának érvényesüléséből 
eredhet, mert a csapadékokat okozó barometrikus mini
mumok a partok közelében jobban érvényesítik magukat. 
Tavaszkor ellenben, különösen márczius és áprilisban, 
az Alpesektől délre támadó arámlatok kezdik érvénye
síteni hatásukat, mely azonban észak felé kisebbedik, 
minek következménye, hogy akkor a déli részek szára
zabbak.

A hó. A hóviszonyok előtüntetéséhez szükséges adatok 
meglehetős hiányosak, mert a meteorologiai állomások 
legnagyobb része a hőmennyiséget csupán megolvasztott 
alakban adja meg, csak felette ritkán közli a hóréteg 
vastagságát.

Jelenleg tehát nincs más mód, mint a hóvastagsá
got az olvadás által nyert csapadék-magasságból megbe
csülni. — így feltéve, hogy a hó a tél folyamán nem 
olvadna, nem párologna, s egyéb mekhanikai hatások 
alatt nem vékonyodnék a hótakaró, a hószegény Pfalzban 
50 centimétert tenne ki a hó vastagsága, Bajorországban 
50—90 centimétert s a Yogesekben 1 métert. A magas 
hegységekben 2000 méteren felül 1 '5 métert, a Santis 
csúcson 6 métert s 3000 méteren felüli magasságban 
12 métert ad ki a számítás.

A következő összeállítás megközelítő képét adja annak, 
miként oszlik meg a hó. az egyes hónapok között a hal
mos vidékeken és a közép hegységekben.



A RAJNA ÉS JELENTÉKENYEBB MELLÉKFOLYÓI.9 4

A hó mennyisége az összes havi csapadék-mennyiség 
százalékában.

K aiserslau tern B am berg H öchenschw and

Október 1-4 о-з 5-9
November 14-6 17-2 19-6
Deczember ■15-2 21-9 29-8
Január 24-0 35-6 31-3
Február 19-4 27-9 31-1
Márczius 21-4 34-8 41-4
Április 6-1 7-3 15-3
Május 1-6 — 5-9

A leghidegebb hónapban, januárban az alacsony vidé
ken esik legtöbb hó, s majdnem ugyanannyi márczius- 
ban. A közép hegységekben márczius a hóban legdúsabb 
hónap s sokkal kevesebbik esik a megelőző téli hónapok
ban, melyek azonban egymáshoz közel állnak e tekin
tetben.

A magas hegységre hiányoznak a fenti adatok, s itt 
csupán a hóeséseknek gyakoriságából viszonyítva lehet 
következtetéseket vonni. E szerint:

H ó n a p
Napok

Bármely
csapadékkal

száma

Hóval

Jan u á r... . . .  ... . . .  . . .  . . .  ... 11-4 11-4
Február .. .  . . .  . . .  . . .  ... 10-2 10-2
Márczius ... . ... ... .... ... 15-8 15-8
Április .. .  . ... . . .  . . .  ... 12-6 12-6
Május . . .  . ... ... . . 17-6 15-4
Június 18-8 11-4
Július .. .  .... ... . ._ ... . . .  . . 17-6 5 -fi
Augusztus.. ... _ _ ... . . .  ... 14-6 4-8
Szeptember .. . . .  . . .  .. . . .  ... 15-8 10-4
Október ... . . .  . . .  ... .... ... 15-4 1 4 0
November . ..  .. . . .  . . .  ... 15-8 15-4
Deczember . . .  . . .  ... . . .  ... 17-4 17-4

Egész évben ...  ... 183-0 144-4

Tehát csak a nyári hónapokban túlnyomók az esőzé
sek. A hőmérsék maximumának fent leírt, a magas helye
ken való elkésésével egybehangzóan a havazások nem 
júliusban, hanem augusztusban legritkábbak.

1000 méternyi magasságban a hó deczember és 
májusban a leggyakoribb; emelkedő magassággal azon
ban a havavazások mindinkább tavaszra szorulnak. — 
A Säntisen májusban még majdnem oly gyakran havazik, 
mint márcziusban, s júniusban épen annyi a havas napok 
száma, mint januárban. Mivel pedig a csapadék tömegek 
a tavasz előhaladásával elég gyorsan növekszenek, követ
kezik, hogy a legnagyobb hótömeg az Alpesekben nem 
télen, hanem tavaszon, sőt a nyár elején esik.

Az égalji viszonyokra igen jellegzö az, hogy mikor 
szokott valamely vidéken az első és utolsó hó esni. Erre 
nézve álljanak itt a következők: .

A  v idék  m egnevezése
E hö

havazá

Utolsó 

s napja

A
hava 4 
napok 
száma

A
hó mentes

n apó í 
száma

Észak-német síkság XL 22 h i . 29 127 238
A felső rajnai sík alsó része XI. 10 IV. 5 146 219
A felső rajnai sík felső része XI. 1 IV. 24 174 191
Frank Jura ... ... XL 9 IV. 25 167 198
Sváb medencze.. XL 5 IV. 15 161 204
B au he Alb ...  _ . X. 20 V. 8 200 165
Vogesek ...  . . .  ... X. 9 V. 29 23-2 133
Déli Feketeerdő X. 14 V. 21 219 146
Bódén-tó ... XI. 4 IV. 9 156 209
Svájcz A ltstä tten ... ... ... X. 21 IV. 16 177 188

« Trogen _ . X. 17 VI. 3 229 136
« Iügi kulin ...  . IX. 5 VII. 13 311 54
« Säntis ... ... 365 0

Azon magasság, melyen az egyes hónapokban még 
hó van, vízrajzi szempontból szintén érdekes. Ezt mutatja 
a mellékelt táblázat Säntis vidékéről 10 évi észlelésekből 
összeállítva.

H ó n a p

Az alsó hó- 
határ ma
gassága a 
tengerszin 

felett, 
m éter

Annak 
közép liő- 
mérséke 

C°

A «0» iso
therm  m a
gassága a 
tengerszin 

felett, 
m éter

Az
utóbbi az 
előbbinél 

magasabb, 
m éter

Márczius . ..  . . .  . _ 720 2*4 1130 410
Április ... ... 910 6-3 1910 1000
M ájus.. ... 1310 7-4 2510 1200
Június ... 1910 7-2 3040 1130
Július 2500 5-6 3400 900
Augusztus ? — 3400 —
Szeptember. ... ... 2100 5*5 3080 980
Október... ... ... 1740 3-2 2370 630
November. . ... 1020 0-5 1120 100
Deczember ... ... 750 1-9 250 -  500

Tehát a hóhatár és a null-isotherm nem esnek össze, 
s az előbbeni az olvadás alatt sokkal lassabban emelkedik 
s midőn legtávolabb vannak egymástól, közép hőmérsék
lete +  7‘4 C°- Leszállása is sokkal lassúbb, mint a null-iso- 
tliermé, úgy annyira, hogy deczemberben a null-isotherm 
alája száll. — Az örök hó határa, körülbelül 2700 méter 
magasságban van s augusztus 10-ike táján lesz elérve.

A hótakarónak vízrajzi jelentősége abban van, hogy 
általa a csapadékok egy bizonyos időn át, úgyszólván 
feltároztatnak. A hóolvadás, ha az egyedül a meleg hatása 
alatt történik, nem igen dús, de tartós esőzéssel hasonlít
ható össze; míg az esőzés következtében való olvadás 
egyenlő értékű egy rövidebb, de igen dús lecsapódással. 
Az olvadás azonban a legtöbb esetben nem szokott felette 
gyors lenni, így többnyire van alkalma a víz egy részének 
az altalajba beszivárogni.

Ezen, a vizek lefolyáséira gyakorolt hatáson kívül van 
a hótakarónak még egy, inkább általános klimatikus 
jelentősége. A kiterjedt hótakaró még a tél elején meg-
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akadályozza a légnek a föld felülete által való megmele- 
gítését; a napközben rája sugárzó meleget pedig a hosszú 
éjjelen át vissza sugározza a világűrbe; evvel tetemesen 
hozzájárul az erősebb hideg beálltához, ba különben a 
szükséges előfeltétel, az egyenletesen elosztott magas lég
nyomás megvan.

A bosszú, fagyos, tiszta idő tartama alatt ezután nem 
jelentéktelen mennyiség elpárolog a hóból, miért is épen 
az imént mondottak következménye lehet, hogy a hóban 
legdúsabb telek után kisebb áradások szoktak bekövet
kezni, s hogy a Rajna vidékén általános a közmondás: 
« Sok hó, kevés víz».

A csapadék gyakorisága. A gyakoriságnak az évsza
kok szerinti megoszlása sokkal egyenletesebb, mint a csa
padék mennyiségéé. Általában legritkábban esik télen, és 
pedig januárban és februárban, leggyakrabban pedig a 
nyári hónapokban, melyek egész Közép-Európában a leg
nagyobb csapadék - mennyiséget szolgáltatják. Német
országra nézve be van bizonyítva, hogy a gyakoriság leg
nagyobb július közepén, míg a tömegek június és augusz
tus közepén a legnagyobbak.

Hidrografiai szempontból különösen fontos azon még 
eléggé meg nem világított kérdés: mennyiben állhat be 
nagyobb területen egyidejű lecsapódás? Bajorországról 
vannak e tekintetben adatok. E szerint száraz idő nagy 
területen leggyakrabban télen van, s legritkábban őszszel. 
Nagy területekre kiterjedő lecsapódás leginkább nyáron 
következik be, s legnagyobb mértékben júliusban s leg
ritkábban április és májusban.

Egész általános jelentőséggel látszik birni a Bajor
ország, Württemberg és Svájczra megállapított az a tény, 
mely szerint majdnem valamennyi hónapban kisebb a 
teljesen száraz napok száma, mint a kiterjedt esőzéssel 
biró napoké. Azonban a tapasztalás azt mutatja, legalább 
a Rajna vidékéről, hogy a rendkívüli nagy esőzések csak 
kisebb területre szorítkoznak, úgy hogy rendkívüli nagy 
esőzés két folyó vízgyűjtőjén egyszerre s egyenlő mérték
ben csak igen ritkán fordulhat elő. Ezen körülmény a 
főfolyam árvize növekedésének bizonyos tekintetben 
határt szab.

A legnagyobb napi csapadékok tekintetében hiány
zik még az adatok összefüggő feldolgozása. Általában 
lehet mondani, hogy a napi maximumok a tengertől való 
távolsággal s a tengerszín feletti magassággal növekednek, 
s oly periódust mutatnak, mely a csapadék-mennyiségek
kel összefüggésben látszik lenni. 25—50 milliméter 
közötti csapadékok a legnagyobbak, 75— 100 milliméteres 
Karlsruhéban évente 3-szor, Höchenschwandban 6-szor, 
Zürichben 1-szer, Engelbergen 2-szer észlelhető. 125 
milliméteren felüli csapadék Höchenschwandban 3-szor, 
Engelbergen 2 szer fordul elő évente.

7. A vizek  járása.

A szó legtágabb értelmében azon tünemények össze
ségét, melyet a «víz körútja» névvel is szoktunk jelezni, 
valamely vidékre vonatkoztatva vízgazdaságnak is nevez
hetjük. Ez, mint tudjuk, befolyásolva van a földrajzi fek
véstől, a területi viszonyoktól, vagyis annak hegyrajzi és

geológiai alakulásától, növényzetétől és az égalji viszo
nyoktól.

A vízjárás és egyéb természeti tünemények közötti 
összefüggés azonban csak nagyon felületesen tárgyalható, 
mert ez irányban az észleléseket még csak ezután kell 
megtenni. Különösen áll ez a földtani viszonyoknak 
hidrológiai jelentőségéről. Miután Belgrand a Szajna ta
nulmányozásánál kimutatta, mily nagy befolyással van a 
talajnak a geológiai alakulástól függő vízátbocsátó vagy 
nem átbocsátó természete valamely folyam vízjárására, 
a kutatások ez irányban tovább már nem halaszthatók.

A Rajna területéből ez ideig csak a Neckar és liauen- 
steini Alb vidéke van részletesebben megvizsgálva; a vidék 
többi részéről csak szórványos adatok állnak rendelke
zésre; némely helyen pedig a geológiai alakulásból lehet 
csak általánosságban az átbocsátó képesség mértékére 
következtetést vonni.

Ha a vízjárást egy háztartással hasonlítjuk össze: a 
lecsapódások mint bevétel, s a folyó víz, mely ismét a 
tengerbe kerül vissza, mint kiadás fogható fél, és a ház
tartás képe különösen azáltal lesz találó, hogy a folyóvíz 
a mozgásában mutatkozó erőt üzikailag és gazdaságilag 
kihasználja s így mintegy csak a bevétel feleslegét adja 
ismét vissza a tengernek.

A Rajna ily értelemben vett bevétele és kiadása 
mennyiség szerinti összehasonlítására hiányoznak az 
adatok. Míg egyrészről a területre hulló csapadékmeny- 
nyiségek megállapítása az egymástól távol eső állomá
sokon mért csapadékmagasságból csak durva becslésnek 
tekinthető, addig az egyes vízfolyásokon eszközölt sebes
ség-, illetőleg tömegmérések a vízállások észlelésével kap
csolatban, csak nagyon hiányos következtetést engednek 
vonni a lefolyó vízmennyiségre. Hanem valamint a csa- 
padékmagasságok észlelésének értéke abban áll, hogy 
összehasonlítás útján az esőzések és havazások terület- 
ós időszerinti megoszlásának ismeretéhez vezetnek — 
épúgy a vízállások észlelése is nyújt módot — a nélkül, 
hogy magát a víztömeget minden helyen és minden kö
rülmények közt ismernők, — hogy hatásait hely, idő és 
méretek tekintetében tanulmányozhassuk. Evvel jelen
leg, sőt a jövőben is, meg kell elégednünk, mert oly 
pontosságú s annyira kiterjedt tömegmérések eszközlése, 
mint az a czél elérésére szükséges volna, úgy munka, va
lamint költség tekintetében messze túlhaladná a belőle 
származó haszon értékét.

A folyamrendszer osztályozása vízlefolyás tekinte
tében, általában a fölületi alakulástól függ, mert a lefo
lyás első sorban mindenesetre a csapadékok tömegétől és 
eloszlásától, továbbá a hó- és jégviszonyoktól s ezek 
folytán a hőmérséklet változásaitól függ, s ezek első sor
ban, mint fentebb láttuk, a függélyes tagoltsággal vannak 
kapcsolatban. Ezenkívül a főfolyó osztályozásánál nagy 
szerepet játszik a nagyobb mellékfolyók beömlése, ugyan
azon területviszonyok közt is nagy hatással birván annak 
vízjárására.

Úgy a Rajnát, mint az Aaret szorosan véve a tavakig 
lehet a magas hegységhez tartozónak tekinteni; azonban 
a tavakon alul is vesz fél még mindkettő mellékfolyókat, 
melyek a magas hegységek örökös hóval borított részei
ben erednek; az előhegységekből jövő apró folyók pedig
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nem képesek változtatni a magashegységi jellegen. A ma
gashegységi folyók vízjárását az alacsony téli s magas 
nyári vízállás jellegzi. — Ugyanis a tél folyamán a csa
padékoknak szilárd alakban való hullása s összegyülem- 
lése következtében szegény a magashegységi folyók víz
járása; tavaszon a hó olvadása következtében élénken 
áradnak s a hóhatár feljebb emelkedésével tart ezen 
áradás egész június végéig; azután ismét apadni kezde
nek, míg őszön a nagy esőzések folytán újból áradnak 
egész a tél elejéig; azután lassan ismét apadnak s ala
csony állásukat megtartják egészen a hóolvadás kezde
téig. — Ez általános képe a magashegységi vizek életé
nek, mely az örök hó és a gletserek visszatartó s a 
lefolyást szabályozó hatása alatt csak igen ritkán van 
rendkívüli esó'zések következtében váratlan, rohamos 
áradások által megzavarva.

Az Aaren alul a Rajna már nem kap több vizet a 
magas hegységekből, tehát annak torkolata képezi a ma
gas hegység szakaszának határát.

A magas hegységek vízszolgáltatása még lej ebi > is 
nyilvánul a víz állásának játékában s csak lassanként jut 
uralomra a középhegységek és halmos vidékek hatása.

Ezek vizeinek lefolyása lényegesen különbözik a ma
gasabb hegységekétől. Bár a hó- és jégképződés még a 
középhegységekben is döntő szerepet játszik, a vízjárás 
mégis nyugtalanabb, a változások élénkebbek és rövidebb 
tartamuak. — Míg a magas hegységekben a hó- és jég
olvadás nyáron huzamosabb időn át táplálja a folyókat, 
addig a középhegységekben a több ízben beálló enyhe 
időjárások alatt, már télen is kezd olvadni a hó és így a 
vizek áradásának egész sorozatát idézi elő, és ezek annál 
jelentékenyebbek, minél vastagabb a hólepel, s minél tö- 
möttebb és minél rögtönibb a hőmérséklet változása. — 
Ha még ezenkívül a hó leesése előtt a talaj keményre 
volt fagyva, s az enyhe idő esőzéssel áll be, ezen áradá
sok igen gyakran veszélyes katasztrófákká válnak.

A tavaszi árvizek a középhegységek folyóinak rendes 
jelenségei. — Egészen a nyár közepéig elég dús marad 
a vízjárás, mely az esőzések, hidegebb napok és zivata
rok következtében nyugtalan, s apró hullámzásokkal bir. 
A nyár második félében egész őszön a vízjárás mindin
kább gyöngül, bár az őszi lecsapódások a középhegysé
gekben s halmos vidékeken, ellentétben a magas hegysé
gekkel, épen a legnagyobbak. — Zivatarok is csak akkor 
idéznek ezen évszakban nagyobb áradást elő, ha igen 
erősek, vagy igen gyors egymásutánban ismétlődnek. 
A nyilt talajnak befogadó képessége, az erős elpárolgás 
s a növényzet vízfogyasztása okozzák, hogy a vízállások 
változása nem követi a csapadékoknak évszakok szerinti 
megoszlását.

Az Aare torkolatától egész az 111 beömléséig, csekély 
lévén a vízgyűjtő terület szaporodása, alig érezhető a 
középhegységek befolyása. Az 111 a Yogesek majdnem 
összes vizeit magában fogadván, már észrevehetővé teszi 
a középhegységi vizek hatását, mely a Neckar beömlése 
által még jobban növekszik.

Rövid egymásutánban következnek azután a nagy 
hajózható mellékfolyók beömlései, melyek aztán egész 
középhegységi jellegűvé teszik a Rajna vízállását, vagyis 
a nyári maximum helyett a tavaszi lép érvényre, bár a

felső Rajna nyári áradásainak hatása még az alsó Rajna 
vízjárásában is érezhető.

Ezek alapján a következő beosztás látszik czélsze- 
rünek:

Talajalakulás S z a k a s z Jelentékenyebb
mellékfolyók

Magas hegység 1. Az Alpesek vizei az Aare 
torkolatig

Középhegység 2. Az Aaretól a Neckarig _
3. A Neckartól a Lahn és

Neckar

Moselig .. _ _ Majna és Nahe
Dombos vidék és í. A Moseltdl a birodalom

az alsó rajnai sík határáig . . . Lahn és Mosel

Vízállás-észlelései:. A Rajna és jelentékenyebb mel
lékfolyóinál kisebb-nagyobb terjedelmű, többé-kevésbbé 
megbízható vízállás-észlelések állanak rendelkezésünkre. 
Általában véve a vízrajzi tanulmányokra alkalmas észle
lések a főfolyón a század első negyedéig s a mellék
folyókon 1830 -40-ig nyúlnak vissza. A Rajnán már a 
múlt század közepe táján is voltak itt-ott úgynevezett 
vízmérők, s egyes mérczékről már az 1770—80 közötti 
idő óta vannak feljegyzések.

A mérczék szerkezete különféle volt, sőt ma is 
különböző s nincsenek is összefüggő kis vízszinre 
állítva. így némelyek a hajózás érdekében úgy voltak 
állítva, hogy a legközelebbi sekélyes hely vízmélységét 
mutatták. Bár azóta a viszonyok megváltoztak, a mér
czék állása mégis a régi maradt. Több vízmércze null- 
pontja fent volt, valamely ismert nagy vízen, mások 
ismét a helyi legkisebb vízszinre voltak állítva, de nem 
összefüggöleg; a beosztás pedig az illető ország mérték- 
egységei szerint különbözött. Ma már a mérczék legalább 
annyiban egyöntetűek, hogy valamennyi lent fekvő null- 
ponttal és méteres beosztással bír.

A vízmérczék null-pontjában, helyzetében és beosz
tásában beállott változások nagy nehézségeket okoznak 
az észlelések tanulmányozásában, annyival is inkább, 
mert kivált a régibb változások nem deríthetők ki min
denkor a kellő megbízhatósággal.

Az ez irányban tett kutatások eredménye egy kimu
tatásban van közölve, melyben be van foglalva: 1. a fo
lyó és vízmércze-állomás megnevezése, 2. a vízmércze 
helyének és szerkezetének leírása, valamint a «ff» pont
ban és a helyzetben bekövetkezett változások, 3. az ész
lelések kezdetének ideje, 4. a null-pont tengerszin feletti 
magassága a régibb és a mostani állapotoknak megfele- 
lőleg, 5. a mórcze távolsága, a Rajnán Konstanztól, a 
mellékfolyókon a beömléstöl.

Azután táblázatosán összeállítva közölvék azon fak
torok (megbízható adatokból számítva), melyek a folyók 
vízjárására jellegzők, így egy táblázatban az átlagos nyári 
és téli vízmagasságot, az átlagos évi nagy, kis és közép 
vizet; továbbá a számba vett cyklus legkisebb és legna
gyobb vizét s annak idejét. Egy másik táblázatban pedig 
közli az év minden hónapjára az átlagos kis, közép és
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nagy vizeket, megjelölvén az észlelési csoportot, melyből 
a számítás történik.

Az Alpesek és az alpesi előhegységek vizei A fentebb 
hangoztatott elv, mely szerint a talajnak, geológiai alaku
lásától függő, átbocsátó képessége nagy befolyással van a 
vízjárásra, nem alkalmazható az alpesi vidékekre, mert 
az itt inkább a talaj alakulásától függ; a vízjárást meg
állapító tényezők itt az Alpesek magassága, s az ez által 
előidézett égalji tünemények s végül az északi széleken 
levő tavak.

Lavinák és gletserek. Mint láttuk, a hegységek 
emelkedésével nő azon időtartam, melyben a csapadékok 
hó alakjában esnek le, s hogy fordítva van ez az olvadás 
időtartamával.

Míg az előhegységekben a hótakaró a tél folyamán 
többször olvad és ismét megújul, addig az Alpesekben az 
olvadás csak késő tavaszon s nyár elején következik be, 
lassan nyomulva felfelé azon határig, hová a meleg ára
mok már nem hatnak fel oly mértékben, hogy a havat és 
jeget közY'etleniil megolvaszthatnák. Legnagyobb vízszol
gáltatás tehát akkor van a tárgyalt területen, midőn a 
zord tavasz után a nyári meleg hirtelen beállván, az elő
hegységben a laza tavaszi hó hirtelen akkor olvad el, 
midőn már az Alpesek hóolvadása is megkezdődött.

A hó összehalmozása a hóhatáron felül is korlátozva 
van; az elpárolgáson kívül megkevesbedik a hó lefelé 
való mozgás, ú. m. leszakadás, vagyis a lavinák s lassan- 
kénti lecsúszás, vagyis a gletserek által.

A hegyek meredek lejtőin nagy hótömegek szakad
nak vagy csúsznak le egész éven át a völgybe, hol 
részben csakhamar elolvadnak s részben megjegesedve 
gletserszerü képződést nyernek; más lavinák pedig a 
valóságos gletserek képződéséhez járóinak hozzá. Hogy 
a lavinák nem csekély szereppel bírnak az Alpesek víz
járásában, látható onnan is, hogy magának a Gotthard- 
csoportnak nem kevesebb mint 500 lavina-útja van, s a 
rajtuk leomló hó mennyiségét évenkint mintegy 325 mil
lió köbméterre lehet becsülni.

Az összefagyott hónak nagy része, kemény jégképző
désével kapcsolatban a gletserek lassú folyásával kerül 
a völgybe; a gletserek hegyi patakokká válnak azon 
helyeken, hol a levegő elég meleg ahhoz, hogy a gletser- 
nyelvről épen annyit olvaszszon le, a mennyit a le
nyomuló hótömegek pótolni képesek. A gletser-nyelv 
annyival mélyebben nyúlik a hóhatár alá, minél nagyobb 
tápláló területe, tehát minél nagyobb a lefelé nyomuló 
hótömeg. A svájczi havasokon átlag 1200 méterre nyúl

nak a gletser-nyelvek a hóhatár alá, tehát oly zónáig, 
a hol ápriltól szeptemberig a hőfok «0» felett áll.

Hogy a Rajna és Aare között mikép oszlanak meg 
a gletseres területek, a következő összeállításból lát
ható :

F o l y ó A gyűjtő tetület 
nagysága k m 2

Ebből
gletseres te rü 

let k m 2
°/o-ban

Eajna__ . . .  __ .... . . .  ... 16021*6 2 G6 • 0 1*7

Aare _ . ..  ... . . .  . . . 1 7 6 1 4 -9 4 8 4 -8 2 - 8

Összesen 33 6 3 G -5 7 5 0 -8 2 - 2

Hidrológiai jelentősége a gletsereknek abban van, 
hogy vizet épen nyárban, tehát akkor, midőn másfelől 
épen legszűkebb a vízszolgáltatás, — adják legbővebben, 
s hogy kiegyenlítő hatásuk nemcsak egy évre, hanem az 
évek hosszú sorára is kiterjed.

A tavak. Kevés kivétellel valamennyi alpesi folyónak 
van kisebb-nagyobb tava. A nagyobb tavak az Alpesek 
északi szélén vannak s részben egészen kívül a magas 
hegységek határán. Igen nagy ezeken kívül a magas hegyek 
völgyeiben levő úgynevezett hegyi tavak száma; ezek 
leggyakoriabbak 1800—2400 méter magasságban, míg a 
hegység szélén levő nagy tavak egyike sem fekszik 
400—500 méternél magasabban. Az oly tavak, melyek 
egy négyszögkilométernél nagyobbak, összes területe 
1252’04 km2-t tesz ki; ezek között legnagyobb a 395 
méter magasan fekvő Bóden-tó, 528'3 négyszögkilo- 
méter víztükörrel, s legkisebb a Mindel-tó 1 *01 km2 terü
lettel.

A tavak területe a Rajna és az Aare között akként 
oszlik meg, hogy a legnagyobb tóval 542'25 km2 tótükör, 
vagyis a vízgyűjtő terület 3-4°/0-a esik a Rajnára, míg az 
Aare tavai, 709'79 knr területtel, vízgyűjtő területe 
4°/o-át teszik ki; tehát ép úgy, mint a gletserek meg
oszlásánál, az Aare van előnyben, minek kedvező hatása 
a főfolyó Bóden-tó alatti része vízjárásának jobb kiegyen
lítésében érezhető.

A tavak tartányozó képessége, területük nagyságán 
kívül, a kifolyási viszonyoktól is függ. Befolyással van 
erre még ezeken kívül a tó saját vízgyűjtő területének 
nagysága, s annak függélyes tagoltsága is.

A következő táblázatban ki vannak tűntetve a nagyobb 
tavak vízállási ingadozásai és tartányozó képességük.

Évkönyv. IV . 1889. 13



98 A RAJNA ÉS JELENTÉKENYEBB MELLÉKFOLYÓI.

Csapadék terület
A tóíükör 
területe 2)

A legkisebb A tó vizének évi 
közép A legnagyobb évi 

emelkedés 3) 24 órai legnagyobb emelkedés

A  tó  m e g n ev e zé se nagyságal) 
G 

km.

ebből s
G

Legnagyobb 
vízállások 

közötti 
különbség 

3) cm.

emelkedése 3)

gletse-
res
%

s
k m 2

viszony h
cm.

hS
millió m 3 év 1 Ы

h' S
millió m 3 nap h" S

millió m 3
.

T. R a jn a .

Bóden-tó ... ... . . . 11564-1 2 - 3 5 2 8 -3 0 0 -0 4 5 7 315 213 1125 3 1876 291 1 5 3 7 -4 1876. X I I .  13 33 1 7 4 -4 2 4

IT. A a re .

Brienzi tó _ _ 1 1 4 3 -2 2 0 -5 2 9 -9 5 0 -0 2 6 2 217 159 4 7 - 6 1874 197 5 9 -2 1 8 8 5 .X I. 2 9 - 3 0 45 1 3 -4 7 8

Thuni tó 2 4 5 1 -5 1 1 - 7 4 7 -9 2 0 -0 1 9 5 201 124 5 9 - 4 1874 166 7 9 - 5 « « 60 2 8 -7 5 2

Vierwaldstätti tó ... 2 2 4 1 -6 6 * 5 1 1 3 -3 6 0■ 0506 204 105 1 1 9 -0 1877 i 167 1 8 9 -3 1 8 7 4 .V II.3 0 —31 45 5 1 -0 1 2

Zugi tó ... . . .  . . .  ... 254- 4 — 3 8 -4 8 0 -1 5 1 3 111 66 2 5 -4 1882 ' 91 3 5 -0
j  1876.VI.{Í|—Л  1 

1 1881.IX .j l Z  3 )
22 8-466

Walen-tó _ _ . . .  . . . 1050-0 4-3 23-27 0-0222 375 261 60-7 1876 - 344 80-0 1874.VII.30-31 114 26-528

Zürichi tó ... . . .  __ 1819-7 2-5 87-78 0*0482 218 130 114-1 1876 | 202 177-3 187 6. VI. 12-13 36 31-601

Az Aarén összesen .. _ 8960-4
'

340-76 * • . 426-2 * 620-3 159-837

J) A tó tükrét is bele számítva. 2) Közép vízállásnál. 3) 1872—1885-ig ti rjedő 14 éves periodusbó .

Vízállás-változások. Télen és a tavasz legnagyobb 
részén alacsonyak a vízállások a svájczi folyókban, s 
csak némelykor okoznak a «Föhn»-ök egyes jelentéke
nyebb áradásokat. Többnyire csak áprilisban kezdenek a 
medrek megtelni, midőn a hóolvadás az előhegységek
ben kiterjedtebbé válik, s mindinkább növekedik a víz 
a szerint, a mint a melegebb évszak beálltával az olva
dás a magasabb hegységekben előre halad; júniusban

nyugodt magatartása csak akkor következik be, midőn 
már a magas hegységek legnagyobb részében ismét 
fagyni kezd s az előhegységekben is fekve marad a hó, 
vagyis az állandó téli kisvíz is hekövetkezik.

A vízállások változásának ezen szabályossága, mint 
azt a mellékelt grafikon is mutatja, igen szépen kitűnik 
a Bóden-tó vízállásaiban is. Ebben I. vonal az 1853 — 
1876-ig terjedő évek közép vízállásait mutatja 5 napos

vagy júliusban szokott a legmagasabb vízállás bekövet
kezni. Az emelkedés egész júniusig meglehetősen állandó; 
csak innentől kezdve okoznak az erős, zivataros esőzé
sek nyugtalan hullámzást a vízállásokban. Ez aztán 
megmarad az apadás alatt is; a bő őszi esőzések követ
keztében még egy áradás szokott bekövetkezni ez év
szakban, mely azonban csak ritka esetben éri el a nyári 
áradás magasságát. — Az ezentúl már alacsony vízállások

sorokban, míg II. az ugyanazon sorokból vett legnagyobb 
s III. a legkisebb vizeket mutatja.

Az árvizek magassága nem annyira a magas hegységek 
hó-összehalmozódásától, mint inkább a tavaszi és nyári 
időjárás minőségétől függ. Bármily rendkívüli nagyságú 
tehát a téli havazás, még ez magában nem szolgáltat okot a 
nagyvízveszélytől való félelelemre; mert ha tavaszszal az 
olvadás lassú, s lassanként nyomul fölfelé a magasabb
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hegyekbe, az áradás a rendes határok között marad, s a 
téli nagy hómennyiség csak annyiban jut érvényre, hogy 
az árhullám a szokottnál hosszabb lesz. — Ha azonban 
zordon tavaszi időjárás mellett a hó az előhegységekben 
a szokottnál tovább marad fekve s azután minden 
átmenet nélkül beáll a nyári meleg idő, gyakori erős, 
zivataros esőzésektől követve, akkor megtörténik, hogy 
az olvadás már a magas hegyekben is megkezdődik, 
mielőtt még az előhegységek megszabadultak volna a 
hótól; ekkor aztán az árvíz szokatlan magas s egyszers
mind felette hosszú tartamú lesz.

Ezen szakasz nehány mellékfolyója, mint a Fekete
erdőből eredő Wutach s az Aarenak a Jurából táplálkozó 
mellékfolyói a többiekkel ellentétben, a hideg évszakban 
hozzák árvizeiket, azonban sokkal gyengébbek, semhogy 
a föfolyók vízjárásaira észrevehető hatást gyakorolhat
nának.

Yízmérczék nagy számmal vannak ezen szakaszon.— 
A Bóden-tó felett legérdekesebb az aui vízmércze, mely 
15 kilométerre van a Rajna beömlésétől. Ennek 
1868 óta történő észlelései szerint az összes vízállások 
közepe -(- 789 centiméter, az évi legkisebbeké: —698, 
s a legnagyobbaké -j- 1033 centiméter, tehát a kö
zepes évi emelkedés 335 centiméter. Az ismert leg
kisebb vízállás az 1874 deczemberi -f- 660 centiméter. 
1868 óta 9 nagyobb áradás volt, melyek közül leg
nagyobb az 1885-iki -f- 1151 centiméterrel, vagyis 
491 centiméterrel volt magasabb az észlelt legkisebbnél.

Konstanznál a Bóden-tón az 1851— 1886 közötti 
36 éves cyklus közép áradása 206 centiméter; a leg
kisebbik: 123 s a legnagyobbik: 329 centiméter. 1817 
óta 17 nagyobb áradás volt, melyek közölt az 1817-iki 
a legnagyobb 390 centiméter emelkedéssel.

A Rajna kisebb áradásai rendszerint nem okoznak 
kulminácziót a tóban, csak az áradást gyorsítják, vagy 
pedig késleltetik az apadást a tóban. — A kulmináczió 
rendesen 3—4 nappal későbben áll be Konstanznál 
mint Annál. Ha azonban a Rajnán több kisebb ár
hullám következik egymásra, a késedelem Konstanznál 
6—7 nap is lehet.

Az Aaren — két legnagyobb mellékfolyójának a 
Reusz és Limmatnak beömlése és a Rajna között— van 
a döttingeni vízmércze, melynek 1868 óta meglevő fel
jegyzései világos képét mutatják az Aare hatásának a 
Rajnára. Az összes vízállások közepe itt -\- 200 centi
méter, a kisvizeké -(-97 s a nagyvízeké -j- 352 centi
méter. Az ismert legkisebb vízállás az 1874-iki: -f- 54 
centiméter s a legnagyobb az 1881-iki: -|- 444 centi
méter.

Az Alpesek folyóinak vízmennyiségét illetőleg meg
lehetős bőven vannak adatok. A víztömeg, melyet a 
Rajna a Bóden-tóba vezet, közepes árvíznél 1000— 
1300 m3 s az ismert legnagyobb árvíznél 3000 m3 
másodperczenkint, melyből 045 m3 esik a vízgyűjtő 
terület 1 km2-]éré. A vízmennyiség, melyet a Bóden-tó 
saját vízgyűjtőjéről nyer, 1800 m3, s rendkívüli esőzé
seknél 3500 m3-re becsülhető; magára a tó tükrére 
hulló csapadék 375—687 m3-t tesz ki másodperczenkint.

A Bóden-tó másodperczenkinti kifolyása:

a legalacsonyabb vízállásnál ................ .. 20 m3
közepes vízállásnál ... ... ... ... ... 300 m:!
a legnagyobb árvíznél ... ... ... llOOm3

Azon legnagyobb víztömegek, melyeket a mellék
folyók a Rajnába hoznak a következők:

a Thur-é 700 m3 másodperczenkint
a Tösz-é 400 « «
a Glatt-é 80 « «
a Wutach-é 800 « «
az Aare-é 3400 « «

vagy is az utóbbinál 04 9 m3 esik a vízgyűjtő 1 km2 
területére, tehát sokkal kevesebb, mint a Rajna felső 
részénél. Ennek oka a számos gletser és tó visszatartó 
képességében keresendő.

A Majna az Aare-től a Nekar-ig. Ezen szakasz víz
gyűjtőjének jó része a Feketeerdő és Yogesek közép 
hegységéhez tartozik, melyek kristályos ős kőzeteikkel a 
vízgyűjtő át nem bocsátó részét alkotják. A fentnevezett 
hegységek észak és délre nyúló f előhegységei, valamint 
a svájczi jura nagyrészt triadikus és jura képződményeik
kel, közepesen átbocsátók, míg a felső rajnai sík hatal
mas, ujabbkori lerakodásokkal borított diluviális réte
geivel, nagymértékben átbocsátóknak tekinthető.

Az át nem bocsátó kőzetek párosulva a hatalmas 
eséssel, a folyók árhullámait igen gyorsakká teszik, s 
rohamos áradás után, rohamos apadás tapasztalható 
ezen vizeknél. A közepes átbocsátó területek folyói meg
különböztetik magukat az előbbiektől nyugodtabb víz
járásukkal.

A Rajna ezen szakaszon egyenlőtlenül osztja két 
részre területét; a jobb parton marad a nagyobb rész a 
közép hegységek nagyobb tömegeivel, s evvel együtt a 
nagyobb csapadék-gazdagság s az át nem bocsátó terület 
nagyobb része. Míg a jobbparti mellékfolyók a Fekete
erdőből kiérve csakhamar elérik a Rajnát, addig a bal
parton a Yogesek majdnem összes vizeit az 111 fogadja 
magába, mely a felső rajnai síkon tett hosszú útjában, 
hegyi jellegét teljesen elveszti.

Vízállások változása, A Rajnának e szakaszon ép 
oly szabályos vízjárása van, mint az alpesi részen. Itt is 
magasabbak a vízállások nyáron, mint télen, azonban a 
téli áradások száma és magassága már növekedik. A kö
zéphegységhez tartozó mellékfolyók árvízjárása meg
felel területök függélyes tagoltságának, vagyis árvizeik a 
hideg évszakokra esnek. Legjobban láthatjuk ezt, ha a 
Kinzig schwaibachi s az 111 strassburgi mérczéj érői 31 évi 
észleletekböl a havi átlagos közép, kis és nagy vizeket 
graükailag összeállítjuk. (2. ábra.)

A Feketeerdőben, az árvizek képződése és lefolyására 
igen kedvezőtlenek a viszonyok. — Igen erős lecsapódá
sok, a Feketeerdő hógazdagsága, a Föhn következtében 
beálló gyors hőmérséklet-változások, az őshegységek 
csekély átbocsátó képessége, a meredek hegyoldalak, a 
völgyek nagy esése, mind oly körülmények, melyek az 
árvízveszélyt növelik. A bajok enyhítésére igen sokat 
tettek az újabb időben a bádeni kormány által végre
hajtott nagymértékű szabályozási munkálatok, akiterjedt

13*
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erdőségek rendszeres gondozása s a folyók felduzzasztása 
ipari és mezőgazdasági czélokból.

A Feketeerdő folyóin 
őszszel is szoktak elő
fordulni mérsékelt s na- 
gyobbára ártalmatlan 
áradások, a nagy őszi 
esőzések következtében. 
Ezek azért kevésbbé ve
szélyesek, mert a Fekete
erdő nagy részén ez év
szakban már hó alakjában 
hullanak a csapadékok. 
Veszélyes jellegű árvizek 
akkor állanak be, ha az 
őszi esőzések által telí
tett s megfagyott talajon 
nyugszik a hó, s tavasz- 
szal hirtelen beálló me
leg idő mellett nagy eső
zések következnek be.

Az árvíz lefolyása rend
szerint rohamos, úgy, 
hogy a kulmináczió az 
első 24 órában még a 
legutolsó mérczéken is 
beáll, s 2 napnál tovább 
soha nem késik. Az apa
dás is rohamos, úgy hogy 
az egész árhullám elvo
nulása a legalsóbb mér
czéken sem tart tovább 
1—4 napnál.

Az 111 felső folyásán 
és a Vogesekben eredő 
mellékfolyóin az árvizek 
lefolyása hason] ó az előbb 
előadottakhoz; azonban 
a vogesi folyók árvizei 
szemben a Rajnával sok
kal kedvezőbbekké vál
nak az által, hogy az 111 
a rajnai síkra érve elte
rül s nagymértékben tá- 
rozódik, s ezenkívül a 
víz jelentékeny részét 
felszívja a nagyon átbo
csátó talaj.

Még kedvezőbbek a 
viszonyok aVogesek észa
ki lejtőjén lefolyó vizek
nél, mert a tarka ho
mokkő-talaj jó átbocsátó 
képessége, a hegyek enyhe 
lejtői s azon körülmény, j 
hogy ezen folyók is ha
mar a síkra érve, igen el- j 
terülnek, nagyon csök

kenti árvizeik veszélyes jellegét.
A Rajna vízállás változásának legáltalánosabb képét

nyerjük, ha a waldshuti, kehli és maxaui vízmérczék 
1851 — 1886 közötti 36 évi észleleteiből az átlagos 
havi közép-, kis- és nagyvizeket felrajzoljuk. (3. ábra.) 
A mennyiben ezen mérczék közül az első két kilométerre 
van az Aare alatt, a második 4‘8 kilométerre a Kinzig 
felett s a harmadik 13 kilométerre van a Lauter alatt, 
igen szépen tüntetik ki, hogy miként jut lassanként ér
vényre a Rajnában a középhegységi folyók hatása. 
A magas hegységek befolyása itt még határozottan túl
súlyban van s az évi vízjárás Kehiig általában olyan, 
mint a Bódén tóban, csakhogy ott az évi maximum 
júliusra, itt pedig júniusra esik. A vízállások mind a 
három mérczénél emelkednek egész júniusig s onnan 
kezdve az apadás az első kettőnél állandó, míg Maxau- 
nálmár, a középhegységek hatása következtében, deczern- 
berben egy másodrendű maximum is mutatkozik.

Az árvizek beállása és lefolyása már nem egyszerű 
tünemény, mert két tényező hatása alatt állanak, még 
pedig az alpesi hó-olvadás, s a középhegységek vizeinek 
hatása alatt. Az előbbeni a nyári árvizekben nyer kifeje
zést, míg az utóbbi az árvizek lassúbb elvonulásában s 
az őszi és tavaszi kisebb áradásokban érvényesíti hatását.

Az árvizek lefolyása abban mindég megegyezik, hogy 
a feketeerdei és vogesi vizek már apadásban vannak 
akkor, midőn a felső Rajna árhulláma torkolatuknál kul
minál s csak is a lassú 111 hullámai szoktak olykor össze
találkozni a Rajna hullámaival. Ennek következménye, 
hogy az áradások kezdetben igen gyorsak, később azon
ban meglassulnak s így érik el a tetőpontot. Különben 
is a felső Rajnáról jövő nagyobb áradások annyira túl
súlyban vannak a mellékfolyók hullámaival szemben, 
hogy az utóbbiak által a Rajnában létrehozott hullámok 
már nehány kilométernyi út után teljesen ellapulnak.

Ha az árhullámok leérkezési idejét tekintjük, azt 
találjuk, hogy az nincs arányban a hullám magasságával, 
sőt a kisebb hullámok gyorsabban látszanak haladni, 
mert míg az 1888-iki árhullám, mely Waldshutnál 511 
cm. magas volt, onnan 106 óra alatt érkezett Mann- 
heimba, addig a 667 cm. magas 1876-ikinak leérkezési 
ideje 150 óra volt.

Az esésnek lefelé való csökkenése, s evvel kapcsolat
ban a lefolyási szelvénynek tágulása okozza, hogy az idő, 
mely alatt a hullám teteje az egyik mérczétől a másikig 
érkezik, mindinkább nő. így az 1888-iki augusztusi 
árvíznél az árhullám 1 km. utat Waldshut és Basel 
között

5 perez alatt tett meg
Basel és Altbreisach között 13 « « « ((
Altbreisach és Kehl « 25 « (( « ((
Kehi és Maxau « 28 « « « ((
Maxau és Speyer « 30 « (( « ((
Speyer és Mannheim « 22 « (( « «

A jégzajlás az előző időkben a Murg és a Neckar 
között igen veszedelmes volt, a szabályozás óta azonban 
minden nagyobb akadály nélkül vonul el.

A Rajna, Aare és Neckar közötti szakaszának víz- 
emésztésére többféle adatok vannak, ezek közül a Defon- 
taine-féle direkt méréseken alapuló adatok a következők :
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M é r é s i  h e l y
Másodperczenkint elfolyó víztömeg m3

kis víznél közép víznél nagy víznél

B asel.. . . .  ... ... . . .  ... 330 805 4024
Altbreisach ... ... 340 885 4030
K ehi... ... . . .  ... ... _ 380 950 4685
Lauterburg _ .... ... ... 465 1100 5010

A mellékfolyók csak nagyvíznél hoznak számba- 
vehető tömeget. Mérések csak kisvíznél történtek, s a 
nagyvizek emésztése a közönségesen ismert formulák 
segélyével lett megállapítva. Ezen számítások szerint a 
Feketeerdő folyóinál a kis és nagy vizek közötti viszony 
felette kedvezőtlen, mert 1/U1 — '/m- között változik, holott 
a Vogesek északi lejtőjének folyóinál ‘/as-

A Neckar első nagyobb középhegységi mellékfolyója 
a Rajnának, s mint ilyen osztozik a többi középhegységi 
folyók közös sajátságaiban: a tartós nyári kis vizekben, s 
a nagy téli áradásokban; vízmozgásában azonban vízgyűj
tőjének égalji, hegyrajzi és geológiai alakulásánál fogva, 
sokkal gyorsabb átmenetek észlelhetők, s nagyvizei arány- 
lagosan is hatalmasabbak a többi mellékfolyókénál.

Felületének függélyes tagoltságára és geológiai alka
tára nézve a Neckar vízgyűj tőj e a nagy sváb-frank medencze 
triasához tartozik.

E medencze a Dunaforrástól deltaszerüen terjed észak
keletre, s balmos-Iapályos alkotásu. Legnagyobb része 
kagylós mész és keuper alkotásu dombos vidék, melyet 
két oldalról a középhegységek környeznek; nyugatról a 
Feketeerdő, mely itt tarka homokkővel takart, kristályos 
kőzetekből áll, délkeleten pedig a jura képletekből álló, 
meredeken emelkedő Rauhe -Alb határolja.

A középhegység mintegy 35%-át foglalja el a víz
gyűjtő területnek, s 700 m.-nyi magaslatai zárt sorokban 
követik a folyó felső folyását.

A geológiai összetétel, s az elmállási termékeknek 
evvel kapcsolatos alkotása következtében a terület nagyobb 
fele, 56°/0 közép-átbocsátó, 29°/0 nem átbocsátó, s 15°/0 
nagyon átbocsátó természetű. — A Neckar területének 
átbocsátóságára vonatkozó ezen százalékszámok hosszas 
és alapos tanulmányok eredményét képezik, melyekre itt 
kiterjeszkedni nem szükséges.

A Neckar folyamrendszerét az jellegzi leginkább, hogy 
közép szakaszának jó részéig csak apró patakokat vesz 
fél; azután rövid egymásutánban következik a bárom 
nagy mellékfolyó, az Enz, Kocher és Jagst, s ezek alatt 
ismét csak jelentéktelen, apró patakok ömlenek be.

A vízállások változásában tartós alacsony nyári és őszi 
vizek, ritkán megszakítva hirtelen beálló, gyengébb ára
dások által erősebb esőzések következtében és a hideg s 
csapadékban szegény téli hónapokban, s a tavaszon ha
talmas árhullámok mutatkoznak. Különösen kitűnik itt, 
hogy a vízjárás nem a csapadékok időbeli eloszlásával, 
hanem a légköri változásokkal kapcsolatos hegyi vízszol
gáltatástól függ. — Ezen században nyolcz rendkívüli 
árvizet jegyeztek fel, melyek az 1851-iki kivételével, 
mind a hidegebb hónapokra esnek. — Legnagyobb volt 
az 1824-iki, a heilbronni mérczén 687, — a diedesbeimin 
1074 cm. magassággal.

Az árvizek beállása és lefolyása, a vízgyűjtő terület 
aránylag csekély kiterjedése, a meglehetős egyenletes 
csapadék-eloszlás, s a folyó völgyének szabályos alkotása 
következtében igen egyszerű tünemény. Az áradás gyors 
hóolvadás, vagy nagy esőzések következtében csaknem 
egyszerre kezdődik az egész völgyben, s lefolyása a talaj 
alkata, s a nagy esés következtében igen gyors és élénk. 
A mellékfolyók külön árhullámokat ritkán idéznek elő, s 
hatásuk csak a Neckar hullámának megnyújtásában ész
lelhető. Az árvizek lefolyása ritkán tart 2—3 napnál 
tovább.

Jégzajlás majd minden évben előfordul, s gyakran 
meg is áll ajég, s azután az időjáráshoz képest kisebb- 
nagyobb duzzadással megy el.

A víztömeg csak újabban lett tényleg megmérve, 
azonban csak kisvíznél; a nagy vizek tömegére csak hozzá
vetőleges számítási adatok vannak; ezek szerint az 1824. 
évi árvíz emésztése a diedesheimi mérczénél 4800 in3, 
míg a legkisebb vize ugyanott 32 m3. Tehát a kis és 
nagyvíz viszonya 1 : 150.

A Majna. Megfelelőleg a vízgyűjtő területek sok tekin
tetben hasonló alkatának, a Majna vízjárása is sokban 
hasonlít a Neckaréhoz. A vízgyűjtő terület ugyanis hegy
rajzi és geológiai alkotás, s átbocsáthatóság tekintetében 
nagyrészt olyan, mint a Neckaré.

Folyamrendszere inkább a Rajnáéhoz hasonlít abban, 
hogy itt is, mint a Rajnánál az Aare, a felső folyásban 
egy a főfolyónál nagyobb mellékfolyó a Regnitz ömlik be. 
Evvel egyesülvén, Bambergtől kezdve a Majna már hajóz
ható. Ezután 180 km. hosszban csak apró patakok ömle
nek bele, s itt veszi fel a hajózható frank Saale-t s 56 
km-rel lejebb a Taubert. Innen a Rajnáig (156 km.) még 
csak a Nidda ömlik be 26 km-re a torkolat felett, úgy, 
hogy különben is csapadékban szegény területről jőve, a 
Majna vízjárására befolyást már nem gyakorolhat.

A Majnában nyáron és őszszel vannak a tartós ala
csony vízállások, melyeket csak ritkán zavarnak meg apró 
árhullámok.

A téli félévben szoktak a nagy áradások bekövetkezni, 
melyek mindinkább emelkednek a tavasz félé, mikor a 
vízjárás átlagban a leggazdagabb. Tehát itt is, mint a 
Neckarnál, a vízjárás ellentétben van a csapadékoknak az 
évszakok szerinti megoszlásával.

A jelen században 8 rendkívüli áradást észleltek, s 
ezek között legnagyobb az 1845-iki volt (728 cm. a frank
furti vízmérczén). Ezen nagyvizek általában télen, jég
zajlás mellett állottak be, s csupán kettő esik közülök 
márcziusra.

Az árvizek lefolyása meglehetős egyforma az egész 
folyó mentén. Valamennyi áradás ki szokott terjedni a 
folyó egész hosszára, s a mellékfolyók hatása csak a kul- 
mináczió beállásának késleltetésében nyilvánul. Ennek 
magyarázata a terület hegyrajzi alkatából és az égalji 
viszonyokból igen egyszerű. Az időjárási tünemények: 
az idő enyhülése, az esőzések stb. délnyugotról indulva 
terülnek el a Majna vidéke felett egész az északkeleten és 
északon levő hegységekig. A hóolvadást előidéző délnyu- 
goti szelek egyszerre vonulnak el a két legnagyobb bal- 
parti mellékfolyó, a Regnitz és Tauber területe felett, s 
rögtön érintik a Majna és Saale forrásvidékét. Innen van,
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liogy a felső Majnán, a Regnitzen, Tauberen és a Saale-n 
csaknem egyszerre állanak be az áradások. Mivel pedig 
magának a Majna vízgyűjtő területének növekedése a 
Tauberig nem nagy, s esése is csekély, egyáltalán nem 
meglepő, hogy a Tauber és Saale árhullámukat már a 
Majnába öntik, midőn ennek a Regnitzével egyesült 
árhulláma még messze fent van a folyam völgyében. 
Ebből folyólag az alsó szakaszon már a Majna hullámá
nak megérkezte előtt meglehetős nagy víz van, s az is 
beszokott következni, hogy a Tauber és Saale torkolatá
nál előbb beáll a kulmináczió, mint a magasabban fekvő 
mérczéken. Ezen körülmény látszólag igen gyors hala- 
dásuvá teszi az árhullámot, s úgy tűnik fel, hogy a felső 
árhullám csupán az áradás tartamát növeli.

A Majna jégjárása hasonlít a Neckar jégjárásához.
Tömeg-mérések ifjabb időben történtek Schweinfurt 

és Frankfurt mellett és pedig az első helyen + 7 0  és 
+  376, az utóbbin + 100 és +419  cm. vízállások között. 
A frankfurti mérésekből számítva, a Majna árvize által a 
Rajnába hozott tömeget 2596 m3-ben lehet megállapí
tani, mely csak 54°/0-át teszi a Neckar víztömegének.

A kis és nagy víz közötti viszony 1 : 60, sokkal ked
vezőbb, mint a Neekarnál.

A Nahe. Vízgyűjtő területét a Mosel vízgyűjtőjének 
mély bevölgyelése alkotja, s három oldalról ez által van 
környezve. — Egy rész kivételével, mely a rajnai halmos 
vidékhez tartozik, ugyanazon hegy és földtani alakulások 
alkotják, melyek a Mosel vízgyűjtőjében is előfordul
nak. — A terület legnagyobb része közép átbocsátó; nem 
átbocsátók a Hunsrück lejtői; csupán a vidék legdélibb 
része nagyon átbocsátó.

A vízgyűjtő területnek a folyás által elvágott két része 
csaknem egyenlő nagy, de a felület alakjára s a talaj 
minőségére igen különböznek egymástól. Balról a mere
dek lejtőkről csak apró patakok folynak be, míg jobbról, 
csaknem valamennyi mellékfolyót előbb a Glan fogad 
magába. Ezen folyó azután csekély esése és kiterjedt 
vízgyűjtője miatt nyomatékosan befolyásolja a Nahe víz
járását.

A vízjárást a középhegységek folyóinak tulajdonságai 
jellegzik. A havi közepek maximuma januárra, s mini
muma szeptemberre esik. Az észlelések kezdete, vagyis 
1861 óta 6 nagyobb árvíz volt, s ezek között legnagyobb 
az 1882-iki, mely a kreuznachi vízmérczén 439 cm-rel 
volt magasabb az ismert legkisebb víznél. Az áradások 
igen rohamosan állanak be; Kreuznachnál 200 cm. napi 
áradás is előfordul.

A rendelkezésre álló adatokból a legnagyobb víz által 
a Rajnába hozott tömeget 1260 m3-re lehet becsülni 
másodperczenkint.

A Rajna a Neckartól a Lalin és Moselúj. Ezen sza
kasz vízgyűjtőjének majnem fele a felső rajnai síkra esik. 
Ide tartoznak ezen kívül az Odenwald északnyugoti, s a 
Haardt hegység északkeleti nyúlványai, a pfalzi hegyvidék 
egy kis része, s végül a Taunus és Hunsrück hegységek 
Rajna felé eső részei; vagyis 34°/0 középhegység és 66°/0 
halmos és sík vidék.

Geológiai alkotásuknál fogva az Odenwald-, Hunsrück - 
és Taunushoz tartozó részek nem átbocsátók, a többi 
részek újabbkori képződményei pedig átbocsátók.

Мшгъх/
A  iOOcn.

A Rajna vízjárása e szakaszon teljesen megváltoztatja 
jellegét, melylyel forrásaitól kezdve egész idáig bírt. 
A Neckar torkolatánál még megvannak a magas hegyi 
jelleg sajátságai (frankenthali vízmércze) a júniusi maxi
mális, s a februári minimális víz. A mainzi vízmérczén 
a Majna beömlése alatt már sokkal jobban előtérbe lép
nek a tavaszi áradások; bár a júniusi maximum még itt 
is meg van, de a januári már igen közel áll hozzá. A bin- 
geni vízmérczén a Nahe torkolata alatt a nagy vizek közép
értékének maximuma már januárra, tehát téli hónapra 
esik. (Lásd a 36 éves cyklusból felrajzolt havi köze
peket. 4. ábra.)

A Neckar torkolata alatt beállhat az árvíz úgy a Rajna 
felső részéből, mint a középhegységi mellékfolyókból jövő 
árhullámok következté- ^  ., , . fran/unC ruto.ben; azonban az Aare 
felől jövő hullámok, ha 
különben a mellékfolyók 
nincsenek áradásban, nem 
érik el azon magasságot, 
melyet a Neckar előidéz
het. A felülről jövő hullá
mok a Neckar alatt csak
hamar ellapulnak, s a 
Majna toroknál magukban 
véve már nem képesei 
rendkívüli árvizet elő- 
idézni.

A középhegységi fo
lyók jelentékenyebb árvi
zeinél a Neckar és Mosel 
közé eső Rajnaszakaszon 
nagyszámú hullámok kép
ződnek, melyek egymásba 
olvadván, a Mosel torko
latánál már nem külön
böztethetők meg. Ezen tü
nemény annál változato
sabb, mert a mellékfolyók 
torkolata közel fekszik egy
máshoz, s jelentékenyebb 
árvizeknél mindegyiköjü- 
kön több árhullám szo
kott képződni. A Neckar 
első hulláma rendszerint 
hamarabb ér a Rajnába, 
mint a felső Rajna hul
láma a torkolathoz, s ritka eset lévén, hogy a legmaga
sabb víz ne a többi fekete-erdői vizek által is támoga
tott Neckar-lmllám következtében álljon be, a Neckar 
alatt rendszerint előbb kulminál az árvíz, mint felette.

A Neckartól a Mosel felé terjedő árhullám átlagosan 
11 perez alatt fut be egy kilométert. A felső Rajna, Neckar 
és Majna árhullámai között levő időbeli különbség folytán 
a rendkívüli áradások veszélyes időszaka 8— 15 napig is 
eltart.

A jégzajlás leginkább akkor okoz bajt, ha a Rajnán 
még áll a jég, midőn a Neckar, vagy a Majna jege leér
kezik.

Az árvíz tömegére vonatkozólag direkt mérési adatok
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nincsenek. Az 1883. évi januári árvízre megejtett számí
tás a másodperczenkint elfolyó víztömeget 7300 m3-re 
adja Mainz közelében, míg a 84-iki kis vizé 609 m3; 
tehát a viszony 1:12.

A Lahn és mellékfolyóinak vízgyűjtője csaknem egé
szen a rajnai palahegységekhez tartozik és pedig a Wester
wald- és Taunushoz. Az uralkodó devon kőzetekben 
majdnem az egész terület közép-átbocsátó. Nagyon átbo
csátó az Ohm forrás vidéke a Vogelsberg hegységben.

A vízgyűjtő terület alakjára nézve hasonlít a Majnáé
hoz ; a legnagyobb szélesség itt is a forrásvidéken van 
az Ohm és Lalin forrásai között.

Az Ohm a Lahn-nak legnagyobb mellékfolyója; a 
többi mellékvíz, melyet az Ohmtól számított 180 km. 
hosszán magába vesz, mind hegyi patak. Ezek között leg
jelentékenyebb, s a folyó alsó szakaszának vízjárásában 
irányadó a Dili, mert ennek vízgyűjtője csapadékban leg- 
dúsabb része a Lahn területének.

Vízjárása általában hasonló a többi középhegységi 
foly ókéhoz, s a havi közép vizek maximuma januárra, s a 
kisvizeké szeptemberre esik.

Az észlelések 36 éve alatt hat nagyobb árvíz volt, 
melyek közül a legnagyobb volt az 1841-iki, a diezi víz- 
mérczén 706 cm. magassággal az ismert legkisebb víz- 
szin fölött.

A Lahn alsó vidékén gyorsan futnak le az árvizek. — 
A felső folyás kedvező viszonyai következtében, daczára 
a nagyobb vízgyűjtő területnek, a Lahn árvizei alacso
nyabbak a Nahe-énál, azonban időtartamuk sokkal hosz- 
szabb.

A legalsó szakaszon a kulmináczió rendesen egy 
nappal hamarább szokott bekövetkezni, mint fentebb a 
Dili, s a többi nem átbocsátó területről jövő hegyi pa
tak hatása következtében.

A legnagyobb víz emésztése, némi felvéti adatokból 
számítás segélyével megállapítva, a folyó alsó szaka
szán Dieznél 5200 in3, s a kis- és nagyvizek közötti 
arány 1 :94.

A Mosel, Ezen balparti legjelentékenyebb mellék
folyónál ismétlődnek a jobbparti legnagyobb mellék
folyónak, a Majnának sajátságai, a mint azt a vízgyűjtő 
terület hegyrajzi és geológiai alakulásának az égalji és 
csapadék viszonyoknak sok tekintetben való megegye
zéséből is lehet következtetni. A Moselt csekély esés, s a 
felső és közép szakasz széles völgyei jellegzik. Jellegzi 
ezenkívül a csapadéki és átbocsátóság viszonyaiból szár
mazó gazdag és tartós vízszállítás, mely az egészen ala
csony és rendkívül magas vízállásoknál közel egyenlő a 
Majnáéval. Végül jellegzi az árhullámok lefolyásának 
hosszabb tartama, mely csak az alsó szakaszon változik 
meg két nagy esésű, s vízbő mellékfolyó, a Saar és Sauer 
beömlése következtében; miáltal az alsó szakasz víz
járása hasonlóbbá lesz a Neckaréhoz. A Majna medenczé- 
jéhez hasonlóan ez is nagy terjedelmű trias és jura-képző- 
désü halmos és lépcsőzetes vidékből áll, s többé-kevésbbé 
magasra emelkedő középhegységektől van koszorúszerü- 
leg övezve. A terület legnagyobb része itt is, mint a 
Majnánál, középátbocsátónak tekinthető, s csak mintegy 
20°/o nem átbocsátó. Az utóbbit a folyam-völgy újabb 
lerakodásai, s az előbbit a Mosel és Meurthe forrásvidéke,

s a rajnai palahegység ide tartozó részének ó-devon kőze
tei képezik.

A folyamrendszer alkotása egészen más, mint a Maj
nánál, s inkább közeledik a Neckaréhoz, a nagyobb és 
kisebb mellékfolyók mikénti megoszlásának tekinteté
ben: a felső szakaszon csak jelentéktelen patakok, az
után rövid folyók, s az első szakaszon ismét csak apró 
hegyi patakok ömlenek belé.

Jelentékenyebb mellékfolyók a Meurthe, Saar és 
Sauer.

A vízjárás hasonló a többi középhegységi mellék
folyókéval.

1824 óta hét nagyobb árvíz volt, melyek közül a 
felső Moselen az 1844—45-iki, az alsón az 1824., 1844. 
és 1882-iki a legnagyobb.

Az árvizek a Moselen épúgy, mint a többi közép
hegységi folyókon a téli hónapokban szoktak bekövet
kezni és pedig általánosságban véve az egész völgyben 
egyszerre; az elvonulás módja azonban egész más a 
Saar és Sauer alatt, mint a felső szakaszon. A nagy víz
tömeg, mely a Vogesek dús csapadékát nem átbocsátó 
nyugoti lejtőjéről gyors hóolvadásnál, vagy nagy esőzé
sek alkalmával a Moselhe folyik, a folyó völgyének cse
kély esése következtében csak lassan haladhat lefelé. 
A felső szakaszon az amúgy is lassan haladó árhullám 
hátráltatva lesz a lotharingi fensík apró tavai, s a ki
terjedt hullámterek által okozott tározódás következté
ben. Hasonlóan halad az árhullám még Frouard alatt 
is, mert a Meurthe és Seille, s a többi apró mellékpata
kok együttesen sem képesek érezhető hatást gyakorolni 
reá. A Meurthe, mely beömlésénél vízgyűjtő terület te
kintetében alig kisebb a Moselnél, bár hullámaik a tor
kolatnál kevés időközzel összetalálkoznak, azért nem 
befolyásolhatja a főfolyót, mert völgyében nagy a táro
zódás.

Egész más az árvíz lefolyása a Saar és Sauer beha
tása következtében. Ezeknek áradásai az át nem bocsátó, 
s erős esésű völgyekben igen gyorsan állnak be és foly
nak le, csaknem egy időben és egy helyen ömölve a 
Moselhe, ennek árhullámát is gyors lefolyásúvá teszik.

Jégzajlás és állás csaknem minden évben előfordul, 
de ritkán veszélyes, s négy hétnél nem igen szokott 
tovább tartani.

A Mosel alsó szakaszának emésztése a legnagyobb 
víznél csak becslés szerint van megállapítva, s ez a kob- 
lenzi vízmércze -f- 895 cm. állásánál 2500 m3-re adó
dik ki.

A Rajna a Moseltől a birodalom határáig magába 
fogadja még a rajnai palahegység legészakibb részének, 
balról a nagy Eifelnek, jobbról a Westerwald-Sauer- 
land és a münsteri kréta-medencze vizeit. A terület többi 
részét a kölni síkság foglalja el.

A Lahn és a Mosel 32°/o"kal növeli a vízgyűjtő terü
letet, míg a Moselen alul fekvő rész 21°/0-ot tesz ki, 
melynek csupán 24%-a fekszik a balparton, s e rész mel
lékfolyói közül csupán az Erft érdemel említést. A jobb- 
part mellékfolyói a Sieg, Ruhr és Lippe sokkal jelenté
kenyebbek.

A Ruhr vidéke a Sauerlandhoz tartozik, míg a Lippe 
a münsteri kréta-medencze vizeit vezeti a Rajnába. Ez
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az egyetlen mellékfolyó, melynek területén a síkságon 
kívül csak szelíd halmok vannak.

Ezen szakaszon a folyam vízjárása, nagysága és cse
kélyebb esésének megfelelőleg sokkal nyugodtabb, mint 
fentebb, s bár érezhető az Atpesek erős nyári vízszolgál
tatása, a vízszin-változások menete, különösen annak 
szélsőségei határozottan a középhegységi nagy mellék
folyók hatása alatt állanak. Legjobb felvilágosítást nyújt 
erre a koblenzi (Moseltorok), a kölni (28 km. a Sieg be- 
ömlése alatt), a ruhrorti (Ruhr beömlésénél) s az eme- 
riclii (38 km. a Lippe torkolat alatt) vízmérczékről 
36 évi cyklusból az átlagos havi kis-, közép- és nagy
vizeknek felrajzolása. (5-ik ábra.)

Koblenztöl lefelé a kölni vízmércze 6'00 ш.-res víz
állása az, melynél az előterek már elöntetvén, az árvé-
delem megkezdődik. Ezen magasság 1817 óta bekö
vetkezett, vagy túl lett lépve:

Januárban... 25-ször, összesen 132 napon át
Februárban ... 18-szor, « 120 «
Márcziusban .... 20-szor, « 141 «
Áprilisban ... 8-szor, « 41 ((
Májusban . . 2-szer, « 6 ((
Júniusban ... 3-szor, (( 5 ((
Júliusban ... ... 1 -szer, (( 2 «
Augusztusban — — — —
Szeptemberben... 1 - szer, « 3 «
Októberben ... 2-szer, (( 7 ((
Novemberben ... 9-szer, (( 80 «
Deczemberben 20-szor, (( 134 «

Összesen 671 napon át.

Tehát kevés kivétellel a november—áprilisi félévre 
esnek az árvizek, s egy évi átlagos tartamuk 91/, nap.

A század legnagyobb vizei voltak az 1845 ápril— 
márcziusi, az 1882 november—deczemberi, s az 1882/83 
deczember—januári. A két utóbbi jégmentes árvíz adja 
csaknem az összes állomásokon a legmagasabb vízszint.

A jégmentes árvizek lefutását a Mosel alatt a nagy 
középhegységi mellékfolyók befolyásolják, s a svájczi 
vizek rendkívüli árvizei is csak mérsékelt áradásokat 
képesek e szakaszon előidézni. Ezen tüneményt a felső 
rajnai árhullámnak Mannheimon aluli gyors ellaposo- 
dásán kívül, főképen azon körülmény okozza, hogy a 
felső Rajna hulláma nem szokott a középhegységi 
folyók hullámaival összetalálkozni; a mennyire az első
nek lefutása ügyelemmel kísérhető, meg lehet állapítani, 
hogy Köln-nél 7 napig kulminál, mint Waldshutnál, s 
ebből arra lehet következtetni, hogy még akkor is, mi
dőn az áradások mindenütt egyszerre kezdődnek, a mel
lékfolyók már apadásban vannak, midőn a Rajna hul
láma torkolatukhoz ér.

Kölnben tett 70 évi megügyelések szerint jégképző
dés egy évben átlag 21 napon van, melyből íO nap ja
nuárra, 5 nap deczemberre, 5 februárra és 1 márcziusra 
esik; egyenlő körülmények között annál könnyebben áll 
elő, minél alacsonyabb a vízállás. A jég megállását pedig 
legföképen az éles kanyarok és vízmegoszlások idézik 
elő. Ezek következtében az előző években veszélyes jég
dugulások gyakorta előfordultak; azonban a szabályozás 
nagy mértékben megjavította e tekintetben a helyzetet. 
A jég megállásánál ritka esetben van baj, s inkább a 
megindulásnál szokott az előfordulni, s ilyenkor annál 
veszélyesebb az állapot, minél nagyobb kiterjedésű a
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jégtakaró. Baj nélkül megy el a jég, ha az alsó szaka
szokon hamarább indul meg; az ellenkező esetben, ki
vált ha a mellékfolyók jege indul meg előbb, vagy ha a 
megindulás után ismét hideg idő állt be, könnyen tá
madnak veszélyes torlódások. Ilyen körülmények okoz
ták a katasztrófákat 1S38-, 1850- és 1855-ben.

Tömeg-mérések a főfolyók és a mellékfolyókon is az 
utóbbi időkben történtek, még pedig kimerítőbb az a 
mellékfolyókon. A főfolyón a megmért legmagasabb víz 
a koblenzi mérczén 615 cm. (4500 m.). Becslés szerint 
az 1882/83. évi legnagyobb víz tömege Emmerichnél 
9000 m3-re tehető, mely szám inkább nagy, mint kicsi, 
bár a mellékfolyók vízszolgáltatásának összegénél jóval 
kisebb.

8. V ízv éd e lem  és v ízhasznála t.

A mint már a fentiekben láttuk, a Rajna természe
tes viszonyain sok helyen és sokféleképen változtatott az 
emberi kéz.

A vízszabályozási munkálatok czéljuk szerint két 
főcsoportra oszlanak. Az egyik a gazdaságilag káros ál
lapotok elhárítása; ilyenek a szakadékok beiszapoltatása, 
az omlások és feliszapolások meggátlása, a partvédelem, 
a lakott s gazdaságilag müveit területek begátolása, mo
csarak lecsapolása az egészségi viszonyok javítása czél- 
jából, a patak-, folyó- és folyamszabályozási munkálatok 
az árvíz kedvezőbb levonulása érdekében.

Azonban a vízépítés, mint minden oly tekbnikai 
szak, melynek működése a szükségletek kielégítésére 
irányul, sokkal nagyobb mértékben dolgozik közvetlenül 
a közgazdaság érdekében akkor, midőn a vizeknek öntö
zési, s ipari czélokból való összegyűjtése, felduzzasztása 
és vezetése, a folyó medrének hajózás czéljából való 
szabályozása, csatornázása, hajócsatornák és kikötők épí
tése által közvetlenül annak szükségleteit elégíti ki.

Gyakran képezi a vízépítés feladatát, hogy úgy a víz
védelem, mint a vízhasználat érdekeinek megfeleljen, de 
csak ritkán egyenlő mértékben, mert rendesen hol az 
egyik, hol a másik czél van előtérben. Gyakorta előfel
tétele a vízvédelem az okszerű vízhasználatnak. így pél
dául a felső szakaszokon a vízvédelem érdekében végre
hajtott munkálatok által az észszerű öntözés, a víz hajtó
erejének kihasználása, sőt sok esetben a tutajozás és 
hajózás is elő lett mozdítva. Más esetekben pedig a víz- 
használati munkálatok előtt okvetlenül szükséges volt a 
medret szabályozni s a partokat biztosítani. Általában 
véve úgy állnak a viszonyok, hogy az egyik czél eléré
sére teendő intézkedéseknél más, a vízzel kapcsolatos 
érdekeket is akként kell szem előtt tartani, hogy azok 
egyidejűleg kielégíttessenek, vagy legalább kárt ne szen
vedjenek.

A vízvédelemnek épen úgy, mint a vízhasználatnak 
kifejlődése, fizikai, gazdasági és politikai okoktól függ; 
különösen fontos e tekintetben, hogy mily mértékben és 
mikor lett a vízvédelem és vízhasználat az állami gon
doskodás tárgyává. Azért a következő tárgyalásnál a ter
mészeti viszonyokon kívül a terület politikai megoszlá
sát is figyelembe kell venni.

Az Alpesek az előhegységekkel és az idetartozó jura-
Évkönyv. IV . 1889.

vidékekkel. Ezen területnek csak csekély része tartozik 
a német birodalomhoz.

A Rajna a Bóden-tó felett s jó darabon alatta is, 
valamint az összes mellékfolyók, melyek állapota leg
inkább befolyásolja a vízviszonyokat, legnagyobb részt 
Svájezhoz tartoznak.

A Rajna ezen részén különös nagy fontossággal bir- 
nak a vízvédelmi és szabályozási munkálatok. Hiszen a 
kő- és hóomlások, a tátongó szakadékok, az óriási hor
dalék-mozgás által fenyegetett völgyek védelme létkérdé
sét képezi a lakosságnak. Másrészt a talaj terméketlensége 
mellett, a víz hajtó erejének kihasználása kenyérhez ju t
tatja a népet.

Már a régi korban megkezdték itt a védelmet a víz 
romboló ereje ellen, s nem a bátorság s vállalkozás hiá
nya, hanem a gazdasági és politikai, s nem ritkán a 
tekbnikai nehézségek okozták, hogy e tekintetben egész 
e század közepéig sok kivánni való maradt fenn.

Azonban már a múlt század végén, s e század első 
felében is végeztek itt igen jelentékeny szabályozási 
munkákat, milyenek a Lütscliina-torok áthelyezése a 
Brienzi tóba, s a Kander-toroknak a Thuni tóba, a Lun
gern tó vizének lesülyesztése, íőképen pedig a Linth 
szabályozása, s a hozzátartozó szakadékok feliszapol- 
tatása.

A Linth völgye, mely Glarus alatt, Mollis és Náfels- 
nél a Walen tóra nyilik, s ezt összeköti a Zürichi tóval, 
a folyó-medernek hordaléklerakodásokból származó fel- 
magasodása folytán elmocsárosodott, s a Linth áradásai 
következtében teljes pusztulás elé nézett. A Linth azon 
helyén, bol a Walen tó kifolyását a Maagot magába 
fogadta, medre annyira fel volt magasodva, hogy a Linth 
magasabb állásánál a víz visszafelé folyt a Walen tóba, 
s annyira emelte annak tükrét, hogy a tó két végén levő 
lapályok, Wallenstadt város egy részével együtt, víz alá 
kerültek. A mocsarak és kiöntések megrontották a köz
egészségi viszonyokat is, s a múlt század vége félé az 
állapotok annyira megromlottak, hogy a segély a legna
gyobb mértékben szükségessé vált. A munkálatokat egy 
részvénytársaság hajtotta végre Escher Konrád vezetése 
alatt Tulla badeni ezredes utasításai szerint.

A Linth Mollistól a Walen tóba lett vezetve az 
Escher-csatorna segélyével, s ezen tavat a Linth-csatorna 
által, lehető egyenes vonalban összekötötték a Zürichi 
tóval. A Maag hajdani beömlésénél az esés kihasználása 
által sikerült a Linth medrét annyira lemélyíteni, hogy 
ez által a Walen-tó vize nem kevesebb mint 5'40 m.-rel 
sülyedt. A mollis-i völgyet a Zürichi tóig árvizek ellen 
biztosították, s a mocsarakat kiszárították. Ezen czél 
elérése, s az elért eredmény biztosítására és kihasználá
sára az említetteken kívül a munkálatok egész sora szük
séges, ú. m. az Escher-csatorna meghosszabbítása a tor
kolatánál képződött liordalék-lerakodmányokon keresztül 
egész a tóig, partbiztosítások, a csatorna-szelvény meg
felelő kiképzése, védgátak, vízbevezető csatornák építése, 
s a mi a hordalékok csökkentése érdekében legfontosabb 
volt, a szakadékok és hegyi patakok szabályozása. 1858-tól 
1863-ig a svájczi szövetségtanács az összes hegyi pata
kok állapotát megvizsgáltatta, s azóta nem szűnt meg a 
folyók szabályozásáról gondoskodni, s oly helyeken, hol
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a lakosság nem volt képes a munkálatokat saját erejéből 
végrehajtani, a szövetségi pénztárból nyert anyagi támo
gatást. Az 1868-iki árvíz által okozott óriási pusztítások 
ismét fölelevenítették ez irányban a tevékenységet, s a 
szabályozási munkálatok vezetése egy szövetségi építé
szeti igazgatóságra lett bízva, s az azóta hozott törvény
hozási intézkedések által a vizi ügyek szabályos menete, 
s eredménydús előbbvitele biztosítva lett. Jelentékeny 
munkálatokat kezdtek meg azóta, s mozdítottak előre 
nagy mértékben a Rajna völgyében. Ilyenek a Rajna 
szabályozása a Domleschg völgyben, kapcsolatban a As olla 
szabályozásával, a davosi vizek, a Rajna Landquart-torok 
alatti részének, a Thur-, Murg-, Tösz- és Glatt-nak, a 
Rajna Thur és Rüdlingen közötti szakaszának, az Aare 
több részének, a jura-vizeknek, a Limmat és 8ibl egyes 
részének szabályozása.

Legjelentékenyebb ezek között a Nolla-szabályozás 
szilárd völgyzárók segélyével. Ezen munka a kedvezőtlen 
viszonyok következtében óriási nehézségekkel küzdve 
halad előre, de üdvös hatása a Rajnába vitt hordalékok 
kevesbedésében már ma is érezhető.

Ezen nagyszámú, s legnagyobb részt sikeres munká
latok a német Rajnán is éreztetik kedvező hatásukat a 
hordalékmennyiség kisebbedésében. Habár a tavak alatti 
szakaszok szabályozása által némileg siettetve lett a hul
lámok leérkezése, ennek ellenében működik a tavak feletti 
szakaszok, különösen pedig a hegyi patakok szabályozása, 
a szakadékok betöltésének visszatartó hatása, különösen 
pedig a folyóknak a tavakba való vezetése, milyenek az 
Aare bevezetése a Bieli tóba, saNeuenburgi tónak becsa
tolása a lefolyási rendszerbe.

A Bóden-tó kifolyási viszonyainak javítása, indíttatva 
azon károk által, melyeket a parti lakosok a tó áradásai 
folytán szenvednek, 1840 óta képezi megfontolás tár
gyát. Ezen bajon természetszerűleg begátolás által segí
teni nem lehet, így a vízszin sülyesztése az egyedüli 
mód, mely azonban a beömlésűéi s ezen fölül végrehajtott 
munkálatokkal el nem érhető, mert a Rajna felsőbb 
szakaszai szabályozásának előhaladásával inkább na
gyobb vízmennyiség bevezetésére kell számítani. Az egye
düli mód tehát a steini kifolyás megbővítése.

Ezen munkálatok azonban nem úgy vannak tervezve, 
hogy általuk a tó vízszinének általános sülyesztése eléres- | 
sék, csupán a legmagasabb árvízszin 30 cm.-nyi lejebb 
szállítása van czélul kitűzve; a közép vízszin megvál
toztatása, s oly víztömeg lebocsátása, hogy az a Rajna 
mai állapotában az árvizeket jelentékenyen emelné, tel
jesen ki van zárva, s a tartányozó képesség csökkentése 
sincs megengedve. A kivitel akként van tervezve, hogy a 
Stein alatti mederrész kimélyítése által a kifolyás sebes
sége növeltetvén, az áradás alatt naponkint valamivel 
több víz folyna ki az eddiginél, s így a víz többé nem 
áradhatna a mostani magasságig. Az így nyert esés-növe
kedés azután magasabb vízállásoknál az alsóbb, ki nem 
mélyített szakaszok visszaduzzasztása által felemésztet- 
nék, s így a magasabb vizeknél a kifolyási szelvény 
emésztése sem szenvedne változást.

A vizeknek mezőgazdasági czélokra való felhaszná
lása Svájczban sokkal hátrább van, mint a német közép
hegységi folyókon. Vannak ugyan itt is igen régi, nagy-

kiterjedésü s jól gyümölcsöző rétöntözések, azonban a 
svájczi fensíkon s a Bóden-tó környékén inkább szántó
földekre s szőlőművelésre fektetik a fősúlyt, a magas 
hegysógi völgy nedves talaja pedig öntözés nélkül is bő 
széna-termést ad.

Sokkal elterjedtebb s közgazdaságilag is fontosabb 
itten a víznek, mint hajtó erőnek kihasználása, mely nagy 
mértékben el van terjedve. A majdnem valamennyi erő
sebb folyáson alkalmazott bukó-gátak, völgyzárók, malom- 
zsilipek s gyárcsatornák üdvös hatása abban is nyilvánul, 
hogy meggátolván a medrek túlságos lemélyítését, elejét 
veszik az omlásoknak is, s így a mellett, hogy a víz lefo
lyását lassítják, a hordalék-mozgásra is kedvezően hatnak. 
A vízhasználat ezen ágának kiterjedtségére világot vet 
azon körülmény, hogy csupán a Wutach feletti Rajna- 
szakasz vízgyűjtőjének badeni részén 637 vízmű által 
2999 m. esés, vagyis 8330 lóerő van kihasználva.

A hajózás emelését czélzó munkálatok a svájczi vize
ken ez ideig mindössze is nehány kikötőhely létesítésére 
szorítkoztak. Különben is csak a nagyobb tavakon s a 
Rajna, Bóden-tó és Schaffhausen közötti részén van 
hajózás.

A Feketeerdő deli és nyugoti lejtői. A hegység, mely
ből igen számos és hatalmas hegyi patak folyik a Rajnába, 
ellenálló kőzetei s lejtőinek dús növényzete miatt nem 
szenved a víz ereje által okozott pusztításoktól, úgy hogy 
szakadékok csak elvétve fordulnak elő, s a Feketeerdő 
vizeire, daczára rohamos esésüknek, alig alkalmazható a 
hegyi patak elnevezés. Ezen vizek csak középső szaka
szaikon, a hol csökkenő esés mellett, görgetegekkel kitöl
tött völgyeken folynak keresztül, okoztak ezelőtt károkat 
folyásuk változtatása, áradások, partszaggatások s horda
lékok által való feltöltés következtében, az égaljilag ked
vező fekvésű, s termékeny völgyekben. Ezen bajokat azon
ban nagyrészt elenyésztették a 60 év óta folyamatban levő, 
nagyrészt befejezett szabályozási műveletek. A Wutach, 
Schlücht, Wiese, Elz, Dreisam, Kinzig, Rench és Murg 
szabályozását, valamint a többi jelentékenyebb bádeni 
folyókét az állam vette kezébe, s 1842— 1888-ig 15 millió 
márkát adtak ki ezen czélra. Azon kiegészítő munkála
tokra, melyek az 1876-iki árvíz által nyújtott tapasz
talatok alapján szükségeseknek bizonyultak, további 
L5 millió márka van előirányozva.

A kisebb mellékfolyókon az egyes községek hajtottak 
végre állami segély mellett jelentékenyebb munkákat.

Az ezen munkálatokkal czélba vett eredmények min
denütt el lettek érve. A völgyekben szerteszét kalandozó 
s kanyargó medrek egységessé vannak téve, s ki vannak 
egyenesítve. A meder-fenék, melynek magassága előbb 
oly változó volt, mint a folyás iránya, hosszú szakaszo
kon ki van egyenlítve, s általában mélyebbre ágyazódott. 
A partoknak a víz ereje ellen való megvédése megnyug
tató mértékben el van érve. Az előző időkben már köze
pes áradások által is elöntött községek és mezők meg 
vannak védve, úgy hogy csakis katasztrófaszerii áradások 
idézhetnek elő károkat.

A lefolyás viszonyai lényegesen megjavultak, úgy, 
hogy ez által lehetségessé vált az elmocsárosodott terü
letek lecsapolása s a száraz helyek öntözése. Az ezelőtt 
kavicsos, terméketlen, s legfeljebb silány legelőre hasz-
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nálható földek, ma jövedelmező szántóföldek, rétek és 
gyümölcsösök. Az áradások által okozott forgalmi aka
dályokból származó panaszok teljesen elnémultak. A vi
szonyok megjavultával mindenfelé szép országutak épül
tek, s a vasutak építésének épen ezen munkálatok képezték 
előfeltételét.

A vizek mezőgazdasági és ipari felhasználása igen 
elterjedt ezen a vidéken; a rétöntözés, kapcsolatban az 
alkalmas kiimával s a talaj jóságával, igen hasznossá 
tette a rétművelést. A déli lejtőkön, hol a fűtakaró köz
vetlen hordalékokon nyugszik, s ezelőtt legfeljebb hitvány 
füzesek tengődtek, egyedül az öntözés hozta létre a rét- 
müvelést. Ha a rendelkezésre álló adatokból 1 hektár 
rétnek az öntözés által elért érték-növekedését 3000 már
kára, s az öntözött területeket kerek számban 80,000 
hektárra becsüljük, láthatjuk, hogy csupán a rétöntözés 
által elért haszon 240 millió márkára tehető.

A víz hajtó erejének kihasználása is nagyon elterjedt; 
malmok, fürészmalmok, hámorok és szövőgyárak nagy 
számban vannak e vidéken.

A vízhasználati berendezések, nagy számuk követ
keztében igen kedvezően befolyásolják a vízjárási viszo
nyokat. Az öntözés, s gyakran egyidejűleg a hajtóerő 
számára szükséges vizet vagy a természetes lépcsők, 
vagy pedig fából összerótt mesterséges bukó-gátak által 
okozott duzzasztás segélyével emelik kellő magasságra. 
A nagyobb patakokba és folyókba is számtalan különféle 
szerkezetű bukó-gát van beépítve. Ennek folytán a hossz
szelvények számtalan lépcsőkből állanak, mi által a le
mélyítés meggátolódván, vagy legalább csökkenvén, a 
hordalékok képződése és továbbvitele is megakadályo- 
zódik. Igaz ugyan, hogy a duzzasztó müveknek árvizek 
alkalmával való összedülése tetemes károkat okoz, mint 
az az 1882/83. évi árvíznél is történt, de ez azt ered
ményezi, hogy sokkal jobbak lesznek újból felépítve, s 
gondosabban felügyelve.

Az olykor bekövetkező vízhiány miatt a kisebb víz
folyásoknál földkiemelés, vagy begátolás által nyert kisebb 
vízgyűjtő medenczék segélyével dolgoznak. A Fekete
erdő természetes vízgyűjtői, a tavak is fel vannak mű- 
építmények segélyével tározásra használva, s a gyakorta 
meglehetős hosszú vezető-csatornák is nagy mennyiségű 
vizet tartanak magukban. Ezen berendezések, habár ma
gukban véve kicsinyek is, a szerte ágazó öntöző árkok 
hozzájárulásával mégis képesek késleltetőleg hatni a víz
járásra.

Ez utóbbiak apró lépcsőket képeznek a talaj lejtőjé
ben, s egyszersmind felfödik a lazább talajt, tehát nem 
csak az elpárolgást és a növényzet által való felszívást, 
hanem a földbe való beszivárgást is előmozdítják. Azon
ban itt is áll, a mit az erdők visszatartó képességéről 
mondtunk, hogy ezen hatás épen a legszárazabb évszak
ban a legnagyobb, tehát épen akkor, midőn a nagyobb 
folyók, sőt a Rajna mentén is, a gazdagabb vízszolgálta
tás volna kívánatos.

A Fekete erdő vizein hajózás nincs, csupán a na
gyobb folyók tutajozhatók.

Az III és a Vogesek keleti lejtőiről jövő vizek vidéke. 
A két hegység közös tulajdonságai folytán a Feketeerdő 
és a Yogesek vizei között is megvan a hasonlatosság.

A forrásvidékek állapota a kristályos őskőzetek s a gaz
dag erdőállomány következtében itt is kielégítő, s itt is 
csak a Rajna félé nyílt, tág völgyekben fekvő közép és 
alsó folyásokban okoz a víz pusztításokat.

Míg azonban a Feketeerdő folyóinál ezen bajokon 
már segítve van, a Yogesek folyóinál keveset tettek e 
téren, s csakis a német uralom kezdete óta történtek ez 
irányban kezdeményezések.

A czélba vett munkálatoknál legföképen a vizek rend
szeres és lehetőleg tökéletes mezőgazdasági kihasználása 
van szem előtt tartva, mert ebben is nagy különbség van 
a feketeerdei s a vogesi vizek között. — Míg ugyanis 
amott, a hol csak némi kilátással lehetséges volt, alkal
mazták a mesterséges rétöntözést, addig itt ma is a ter
mészetes, a nagy kiterjedésű réteknek magas vizek alkal
mából való elárasztásából álló öntözés dívik. Ennek 
hátránya a mellett, hogy az áradás gyakorta épen a ka
száláskor következik be, s kárt tesz a szénatermésben, 
abban áll, hogy a víz nem oszolván meg egyenletesen, a 
magasabb területek szárazságban szenvednek, míg az 
alacsonyabbak elmocsárosodnak.

Ezen körülmény oka azonban nagy részben a termé
szetes viszonyokban keresendő. Az eső-árnyékban levő 
keleti lejtők amúgy is szegényebb csapadékai a kristályos 
kőzeteken hirtelen lefolynak az alacsonyabb völgyekbe, 
hol nagy részük beszivárog a laza hordalékokból a kő
talajba, s mint talajvíz halad a Rajna felé. Hiányzik tehát 
a hegységek tartós és kiadó vízszolgáltatása, s az alsó 
szakaszon sem nyernek a folyók újabb tápot, sőt vizük 
egy része még a felső rajnai síkon is beszivárog.

Az elterjedtebb vízhasználat lehetővé tétele, a nagy 
vizek arányosabb megosztása, az árvizek és partszagga
tások által okozott károk elhárítása a legtöbb esetben 
csak gyökeres szabályozás segélyével lesz elérhető, mihez 
azután a mesterséges öntözések berendezésének, bukó- 
gátak és zsilipek építésének, s a víz egyenletes elosztá
sára kiterjedt csatornahálózat létesítésének kell járulni.

Ezen munkálatok azután már a víznek, mint hajtó 
erőnek nagyobb mértékben való kihasználását is maguk 
után fogják vonni; ugyanis e tekintetben is hátrányban 
vaunak a Yogesek a Fekete erdővel szemben, bár itt a 
nagy gyárak túlsúlyban vannak az apró berendezések 
fölött.

A tökéletesebb vízhasználat, különösen pedig a kis 
víznek gazdagabbá tétele szempontjából, gyüjtőmeden- 
czék létesítése van czélba véve, s részben keresztül is 
vive. E czélra alkalmas fekvéssel és talajjal bíró völgyek 
lesznek felhasználva, a helyi viszonyoknak megfelelő 
szerkezettel biró völgyzárók segélyével. Ez által azt akar
ják elérni, hogy a nedvesebb hónapokban annyi víz le
gyen felfogható, hogy a száraz hónapokban a gazdasági 
és ipari berendezések akadálytalanul folytathassák mű
ködésüket. A Sewen melletti alfeldi gyüjtömedencze már 
kész, s 1.100,000 m4 vizet képes befogadni. Több völgy
záró építése a Fecht völgyben most van folyamatban, 
mintegy 2 millió köbméter befogadó képességgel. A Lauch 
és Thur völgyében is tervezik több ilyen medencze léte
sítését. Az idetartozó folyók közül csupán az 111 alsó sza
kaszai hajózhatók; azonban a folyóknak jelen elhanya
golt állapota folytán a hajózás csaknem teljesen tönkre
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ment, úgy liogy a tervbe vett Ill-szabályozásnak a hajó
zás érdekeiről is kell gondoskodni. Ezen vidéken talál
kozunk azonban a mesterséges hajócsatornákkal, milye
nek a Rajna-Rhőne és Rajna-Marne csatorna, melyek 
mint a Francziaországban elágazó hajócsatorna-rendszer 
tagjai voltak fontosak.

A keleti rajnai Pfalz és a Kraichgau vizei. Itt a 
természetes viszonyok igen kedvezők, minek folytán na
gyobb terjedelmű szabályozási munkákra szükség nincs. 
A víznek úgy gazdasági, mint ipari felhasználása igen 
elterjedt, minek emelésére több mesterséges medencze 
lett létesítve. Ezen vidék folyói közül egy sem hajózható.

A német felső Rajna szabályozása Baseltól a hesseni 
határig. Akár a természetes állapotokra gyakorolt hatást, 
akár a munka terjedelmét tekintjük, a német Rajnán ez 
mai napig a végrehajtott legnagyobb munkálat.

A természetes állapotokat, melyek e század elején, a 
szabályozás megkezdése előtt uralkodtak, már fentebb 
ecseteltük. — Az ezekből folyó bajok legérezhetőbbek 
voltak akkor Lauterburg és Germersheim között, vagyis 
ott, hol a tómedencze hajdani kezdetétől elmosott hor
dalékok ismét lerakodtak. Majdnem minden évben el
árasztotta a Rajna a lapályt nagy áradás, vagy jégdugulás 
következtében, minek folytán nagy kiterjedésű termékeny 
mezőségek estek az elmocsárosodásnak áldozatul; a la- 
kosságotnagy mértékben gyötörte az epidemikus váltóláz ; 
a forgalom úgy szárazon, mint vízen nagy nehézségekkel 
küzdött, s sokszor teljesen lehetetlen volt; az éles kanya
rokban a folyó egyre jobban pusztította a partokat. Hiába 
való volt a parti lakosoknak minden igyekezete a parto
kat a víz betörései ellen megvédelmezni, s a gátak csak 
csalóka biztonságot nyújtottak a mindinkább emelkedő 
árvizek ellen; állékonyságuk sem volt, mert a folyó által 
aláásva a mederbe szakadtak. A földmivelést mindinkább 
elnyomták az emelkedő árvizek. Ilyen, majdnem foly
tonos károk, a tulajdon, egészség és az élet folytonos 
veszedelme mellett alig tengették a lakosok életüket, s 
bátorságukat vesztve a vég nélküli harczban, a betegsé
gektől elgyötörve mindinkább nyomorúságba sülyedtek; 
ennek folytán a földmivelés majdnem teljesen megszűnt, 
s a hajdan virágzó falvak és telepek pusztulása bekövet
kezett, vagy legalább is bekövetkezésével fenyegetett.

Tulla badeni ezredes, miután több éven át foglalko
zott a Basel és a Neckar beömlése közötti szakasz álta
lános szabályozásának eszméjével, 1812-ben egy érteke
zést adott ki, melyben a gyors segély szükségét bebizo
nyította, s megczáfolta a szabályozás ellen felhozott s 
felhozható ellenvetéseket. Még ugyanazon évben meg
egyezés jött létre Francziaország és Baden között, s két 
átmetszés kiemelésére Wörth falu érdekében már meg 
voltak téve az előkészületek, midőn a kitört háború ismét 
elodázta a dolgot. Mikor a rajnai Pfalz bajor uralom alá 
jutott, kedvezőbbekké váltak a viszonyok, s az 1817-ben 
létrejött megegyezés alapján 1817— 1819-ig Neuburg és 
Dettenheim között hat átmetszést ástak ki. Ezek oly gyor
san fejlődtek, hogy az 1824-iki nagy árvíznél már érez
tették üdvös hatásukat, s ez által az eddig vonakodó parti 
lakosságot megnyerték a szabályozás eszméjének.

1825-ben Bajorország és Baden között további 16 át
metszés létesítése iránt történt megállapodás, melyek

nagyobbrészt azonnal munkába vétettek. A munkálatok 
serényen haladtak előre, több átmetszés már egészen 
készen volt, mások már munkában voltak, vagy az elő
készületek folytak munkába vételükre, midőn 1826-ban 
Poroszország közbeszólása ismét megakasztotta a kivitelt. 
Hosszas alkudozások következtek most, melyek azonban 
eredményre nem vezettek mindaddig, míg 1832-ben a 
Bajorország és Baden között kötött újabb egyezmény 
meg nem állapította, hogy az alsóbb szakaszok, bár nem 
jogosult aggodalmai lehetőleg figyelembe vétessenek, s a 
tervezett három legnagyobb, felette nagy költséget 
igénylő, az alsó szakaszok érdekeltsége által leginkább 
megtámadott átmetszés kivitele maradjon el.

Az átmetszések létesítése akként történt, hogy a jö
vendőbeli meder tengelyében 18—24 m. széles vezér
árkot ástak, s a szabvány-szelvény további kiképzését a 
víz erejére bízták, s e mellett .azon igyekeztek, hogy az 
átmetszésből a víz által kihordott anyag az alantabb 
fekvő elvágott kanyarokban rakódjék le.

Egyes helyeken, hol a képződésnek kemény agyag
rétegek állották útját, kotrás által segítették azt elő. —- 
Az elvágott kanyarok elzárása soha sem volt szükséges, 
s a jobb és gyorsabb eliszapolás tekintetéből soha tervbe 
nem volt véve.

E közben Francziaország és Baden között tovább 
folytak a tárgyalások, melyek első sorban a határkér
déssel foglalkoztak. A pusztítások által szorongatott parti 
lakosság panaszai és segélykérései is egyre kezdtek sza
porodni, s siettették a kormányok megegyezését s a ki
vitelt.

Már ezelőtt is tettek kísérleteket a fenyegető vész 
elhárítására, azonban tartós javulást nem voltak képesek 
elérni. Ezen munkálatokat a nagy eső és pénzbeli áldo
zatok daczára sikertelenekké tette tervszerütlenségük s 
az egymás közötti összefüggés hiánya.

A franczia-badeni határigazító bizottságnak évtizeden 
át tartó munkálatai alatt mindkét rész mérnökeinek tö
rekvése oda irányult, hogy a szabályozás Tulla javaslatai 
alapján közösen, tervszerüleg s összefüggően hajtassák 
végre. Midőn 1840-ben a rajnai határra vonatkozó egyez
ség létrejött, abban azt is megállapították, hogy jövőben 
mindkét parton csupán a pusztítás elleni védelem czél- 
jából építkezzenek, és pedig úgy, hogy a folyó lassanként 
szabályos partok közé legyen szorítva. Ezen értelemben 
azután közös megállapodással egy általános terv készült, 
melyet lényeges változtatások és megszakítás nélkül vit
tek keresztül.

Itt is az volt a fő irányelv, hogy a munka legnagyobb 
részét maga a folyó végezze, a mennyiben a jövendő par
tokat képező vezérmüvek segélyével kényszerítve lett, 
hogy medrébe magát beágyazza, s a mélyítési munkából 
származó, gyakran nagy és súlyos hordalékokat oldalt, a 
szabályozási müvek mögött lerakja. Az építkezés a roha
mos folyású vízben nem csekély akadályokra talált, sok
szor makacsul ellenszegült a folyó minden igyekezetnek 
s gyakran csak éveken át tartó küzdelem árán sikerült a 
részére kiszabott új mederbe beszorítani. Az el őhal adás 
csak kisebb szakaszokban, úgyszólván lépésről lépésre 
történt, nehogy a mozgásba jövő tömegek az alantabb 
fekvő szakaszokra hajtassanak, hanem időt nyerjenek a
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szabályozási müvek mögött és az elvágott kanyarokban 
elhelyezkedni.

A vezérművekben hagyott hézagokat csak lassanként 
szűkítették, s csak azután zárták el teljesen, midőn a 
mögöttük levő tér teljes magasságig fel volt iszapolva. 
Még máig is számos nyílás van a parti építményeken, 
hol a feliszapolódás még nem történt meg teljesen.

Ezen munkálatok eredménye gyanánt a Rajna, Basel
tól kezdve a liesseni határig, már az 1870-es évek köze
pén a tervszerüleg megállapított szabályos mederben folyt.

A szabályozás előtti 353‘6 km. hosszú folyás ennek 
következtében 272'8 km. lett, s a meder az 1884-iki fel
vételek szerint általában mélyebbre ágyazódott. A badeni 
nagyherczegség 1817 óta összesen 40 millió márkát 
adott ki ezen munkálatokra, s körülbelől ugyanannyira 
tehető a másik fél által kiadott pénzösszeg is.

E tetemes pénzáldozattal jelentékeny eredmények 
lettek elérve: a lakosok élete és tulajdona meg van védve 
a folyó garázdálkodásai ellen, a partvédelem a jövőben 
már csak csekély pénzáldozatokat követel; a feliszapolás 
által nagy kiterjedésű földeket nyertek, melyek részben 
már művelés alatt vannak, részben pedig a feliszapolás 
elöhaladásával művelés alá lesznek vehetők; a Rajna-sík- 
ság mocsarai eltűntek; a kedvezőbb viszonyok, s a víz
levezetés lehetővé váltával a földmívelés hatalmasan föl
lendült; a lakosság egészségi viszonyaiban semmi kivánni 
való nem maradt, a váltóláz, mely előbb e vidéken való
sággal isten ostorát képezte, ma nem gyakoribb, mint 
más síkságokon; lehetővé vált az utak, vasutak és hidak 
építése, mi által a forgalom emelkedett; szóval világo
san látható az eredmény a lakosság rendezett gazdasági 
viszonyaiban, melyek azelőtt a legnagyobb nyomort tün
tették elő.

A töltésezésre a szabályozás nem terjedt ki, s e tekin
tetben most is eléggé rendetlenek az állapotok.

A Wiese torka és Kehi közt a jobb parton nagyobbára 
csak kuliszaszerü gátak vannak, melyek inkább a partok 
feletti rohanó vízfolyásnak állják útját, nem a víz elter
jedésének.

A szemközti partokon az ilyen külön álló gátakat 
lassanként összekötötték, Keld alatt pedig mindkét par
ton összefüggő árvízgátak vannak, melyek azonban min
denütt a folyó régi kanyarjait követik, s így egyes helye
ken távol állanak a mai medertől. Ez által s az utak, 
vasutak és erődítmények stb. következtében a felső Rajna 
mai hullámtere kisebb-nagyobb szorulatok lánczolatából 
áll. E körülmény idéz ugyan elő helyi bajokat, s magára 
a meder képződésére sem kedvező, azonban a tározás 
miatt, az alsóbb szakaszok érdekében, fentartása kívá
natos. Nincs is czélba véve, hogy a közel jövőben ezen 
állapotokon változtatva legyen, sőt a vízépítési hatóságok 
ellenszegülnek a lakosság gyakran hangoztatott abbeli 
kívánságának, hogy a töltések a partokhoz közelebb 
helyeztessenek. E tekintetben tehát az összes munkás
ság az egyes veszélyesebb szorulatok kibővítésére, a gátak 
megerősítése és felmagasítására irányul.

A gátak méretei meglehetősen különbözők. Magas
ságuk általában 080 m. az ismeretes legnagyobb árvíz 
színe fölött, s korona-szélességük 2—4 m. között vál
tozik. A mentett oldali rézsűk 2-szeresek s a vízoldaliak

l -5-szeresek, s a hullámcsapásnak kitett helyeken ter
méskő-burkolattal védvék. A hol a gátak 3 m.-nél maga
sabbak, a mentett oldalon 2—2’5 m.-rel a korona alatt,
1 m. széles padkával bírnak. A hol a gátak homokból 
épültek, belsejükben 1 m. vastag nehéz agyagból álló 
magot létesítettek, mely a szilárd talajra van ágyazva. 
Gyakran építenek e czélból szádfalakat is.

A Rajna vizének felhasználása öntözési czélokra igen 
korlátolt. Gyárcsatornát mindkét parton többet táplál; 
bukógátak azonban csak a régi mederben építhetők. - 
A vízhasználatot nagyban gátolja a vízállások tetemes 
ingadozása.

A hajózás és tutajozás e szakaszon nem jelenté
keny.

A Neckar vidéke. Habár a Neckar vidékén, még a 
Feketeerdő idetartozó részén is, a víz erejének kevésbbé 
ellentálló újabbkori formácziók túlnyomóak, mégis a ked
vező átbocsátóság, a dús erdő-állomány, a vizek gazdasági 
és ipari felhasználása következtében a viszonyok általá
ban az egész Neckar-völgyben kedvezőknek mondhatók. 
Csúszások, partszakadások előfordulnak ugyan, de a hol 
mérvük aggasztó volt, a megfelelő módok segélyével segí
tettek a bajon.

Nagyobb kiöntések csak Rottenburg és Tübingen, 
Plochingen és Cannstatt, Heilbronn és Jagstfeld között 
szoktak előfordulni, más helyeken csak keskeny sáv kerül 
a partok mentén víz alá. A mennyiben pedig az áradások 
rendszerint a téli félévre esnek az általuk okozott károk 
sem nagyok, miért is a begátolások is egy pár kisebb 
öblözetre szorítkoznak. Nehány község, s ezek közt Hei
delberg is a Neckar árvíz-szelvényébe vannak építve, s 
ezek legkivált jégzajlások alkalmával gyakorta fenyegetve 
vannak.

A vizek öntözési czélokra való felhasználása nem 
olyan kiterjedt, s nem is részesül olyan gondos kezelés
ben, mint a Feketeerdő déli és keleti oldalán. Legtöbb 
ilynemii berendezés van az Alb vidékén s a Feketeerdő 
keleti oldalán. Rétöntözést sokat lehetne még berendezni, 
ha a nedves helyeken a víz megfelelő elvezetéséről s a 
szárazokon a szükséges víz odavezetéséről gondoskod
nának. Lecsapolások és alagcsövezések a rétek és szántó
földek nehéz, hideg talajának javítására igen kiterjedt 
alkalmazásnak örvendenek.

Nagyon ki van fejlődve a víz hajtó erejének kihasz
nálása, épen úgy a patakokon és mellékfolyókon, mint 
magán a Neckaron. Számos gyüjtő-medencze és duz
zasztó-mű van ezen czél szolgálatában.

A tutajozás dívik úgy a Neckaron, mint nagyobb 
mellékfolyóin. A tutajozás emelésére tett intézkedések, s 
a medernek e czélból való rendben tartása az általános 
állapotoknak nagy mértékben javára szolgál.

A Neckar Cannstatt-tól kezdve hajózható, azonban 
a forgalom csak Heilbronn és a Rajna közt bír jelentő
séggel. E szakaszon a parti államok 1842 óta igen sokat 
tettek a hajóút javítása érdekében, még pedig a hajóút 
tisztítása, alacsony keresztgátakkal biró vezérmüvek épí
tése, a vontató utak rendbentartása, a Heidelberg vidékén 
eszközölt robbantások, s több átmetszés létesítése által; 
ezen munkálatok mindannyian hozzájárultak a lefolyási 
viszonyok javításához.
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A Neckar torkolatának szabályozása a mannheimi 
kikötő-építéssel van kapcsolatban.

A Rajna mint vízi út. Mannheim és Ludwigshafen- 
től kezdve úgy a vízhasználat, mint a vízépítés tekin
tetében a Rajnának hajóúti jellege lép előtérbe. A folyam 
és mellékfolyóinak hajózhatósága képezte és képezi itt 
feltételeit a városok keletkezésének és gyarapodásának, 
így Mannheim az első hajózható mellékfolyó beömlésé- 
nél kereskedelme és ipara felvirágozását a belvízhajózás 
növekvő jelentőségének köszöni. Mannheimmal szem
közt e században úgy szólván szemeink előtt ment végbe 
egy városnak keletkezése; a hol a 40-es években még 
csak néhány ház állott, van most Ludwigshafen, egy 
gyorsan növekedő kiterjedt vízi és vasúti közlekedéssel, 
s magas ipari fejlettséggel biró város. A többi nagyobb 
városok is, mint Mainz, Koblenz, Bingen, Bonn és Köln 
is ott keletkeztek, hol hajózható mellékfolyamok ömle- 
nek be, vagy valamely változás van a hajóút természeté
ben; így pl. Bingen és Bonn a régebben sok akadálylyal 
biró palahegységi szakasz kezdetét és végét jelölik. Azon 
kellék, mely valamely folyamot a világforgalom utjává 
emelhet, t. i. a nyílt összeköttetés a világtengerekkel, 
meg van a Rajnánál is, mert három tengeri kikötővel van 
kapcsolatban t. i. Rotterdammal, Amsterdammal és Ant
werpennel.

A Rajnán, mellékfolyóin, s a hozzátartozó csator
nákon hajózható :
már a természetes állapot, vagy szabályozás

következtében ... ... ... _ 1827 km.
mint csatornázott folyó ... ... ... ... 419 «
hajócsatorna ... ... ......................... 499 «

Összesen: 2745 km.
Bár a hajózás emelésére már az előző századok igen 

sokat tettek, azonban a forgalmat nagyban akadályozó 
vámok, s egyéb parti jogok megszüntetése, a hajózási 
akadályok eltávolítása, a vízi út mesterséges javítása, a 
jelen század vívmányai közé tartoznak.

Az 1831-ben kelt Rajna-hajózási akta alapján esz
közölte Poroszország a bingerloclii sziklarobbantásokat, 
melyekhez azután a hajózás érdekében végzett munká
latok egész sorozata csatlakozott.

A hajózás érdekében végzett szabályozási munkála
tok lényegükben a kisvízi szelvény összeszorításában 
állanak még pedig nagyobbrészt sarkantyúk segélyével, 
bár helyenként párhuzammüveket és fenék-gátakat is 
alkalmaztak, ugyancsak a hajózás érdekében megszün
tették a víz-megoszlásokat, vagy pedig ha a helyi viszo
nyok miatt szükséges volt, mesterségesen kiképezték, s a 
hajóutat mélyebbre tették robbantások és kotrások 
segélyével. Mindezen munkálatok nagyban hozzájárultak 
a lefolyási viszonyok javításához is, de főképen hasznára 
váltak a partvédelemnek.

A hajózást nagyban előmozdító kikötők és hajógyárak 
majd minden nagyobb városban megvannak; a kikötők 
raktárakkal, elevátorokkal, s vasúti összeköttetéssel a 
szükséghez képest el vannak látva. Nagyszabású kikötők 
a mannheimi, ludwigshafeni, mainzi és rulirorti.

Mannheim-mainzi szakasz. Ezen szakaszon még a 
bajor-badeni Rajna-szabályozás kiegészítő részét képezi a

friesenheimi átmetszés, melynek kiemelését 1828-ban 
kezdték meg, de a kemény agyagréteg áttöréséből szár
mazó sokféle nehézség miatt csak 1862-ben adhatták át a 
forgalomnak. A Neckar az ezen átmetszés által elvágott 
holt kanyarba ömlött, melyet a folyó beömlési szakaszává 
akartak kiképezni. Azonban Mannheim forgalmának 
emelkedése, s a tutaj-kikötőnek használt lampertheimi 
holt meder feliszapolódása folytán, főkép pedig azért, 
mert rájöttek, hogy a Neckar medrének hat kilométernyi, 
a megfelelő esést nélkülöző meghosszabbítása, Mannheim 
közelében a meder aggodalmat keltő felmagasodását 
idézné elő, eltértek ezen tervtől. Az elvágott kanyart, 
mely akkor még a legnagyobb uszály vonatokkal is hajóz
ható volt, 1866/67-ben felső végén elzárták, s a Neckart 
egy átmetszés segélyével, a régi kanyaron keresztül a 
friesenheimi átvágásba vezették. A régi Neckar-torkol a- 
tot egy gáttal elzárták, mi által a holt meder igen alkal
mas tutaj-kikötővé vált, mely a Rajna felől nyitva van, 
s a Neckarból is bocsátható bele víz egy zsilip segé
lyével.

Olyan szabályos meder előállítása, mint a bajor- 
badeni szakaszon, itt soha sem volt ezélozva. Bár midőn 
az átmetszéseket a felső szakaszon létesíteni kezdették, 
itt felmerült ezen kérdés; de mert a folyó okozta pusztí
tások sem voltak jelentékenyek, s a rövidülési arányok 
is kedvezőtlenebbek lettek volna, s ezenkívül jól müveit 
területeket kellene átmetszeni, eltekintettek az átmetszé
sektől, s csupán kettőt ástak ki, melyeknél a rövidülési 
arány is kedvezőbb volt, s a kanyarokban gyakorta be
álló jégdugulások is szükségessé tették létesítésüket.

Ezen úgynevezett hesseni szakaszon a meder összébb 
szorítását czélzó müvek a közép vízszin alatt maradó, 
keresztgátak- és nyílásokkal ellátott párhuzamművek- 
ből, s a sodorra merőleges, vagy gyengén inklináló sar
kantyú rendszerekből állanak. A szabvány-szélesség 
300 m. Ezen munkálatok, kapcsolatban az említett két 
átmetszéssel és partbiztosításokkal, előidézték a meder- 
szelvény szükséges kiképződését; az előző időkben oly 
gyakori zátonyok csaknem teljesen eltűntek s csak egyes 
helyeken maradt még némi baj, melyen még segí
teni kell.

Az elvágott kanyarok, s a szabályozási müvek által a 
mederből elzárt részek feliszapolódása normálisan halad, 
s a feliszapolt helyek fűzzel vannak benőve; ennek ki
irtásáról azonban gondoskodni kell oly helyeken, hol a 
mederszelvényt megszükíti; e végből most már ki van 
mondva, hogy a füzesek csak addig hagyhatók meg, mig 
a felöntés nem elég magas arra, hogy sikerrel használ
ható legyen rét gyanánt.

Az egész szakaszon be van gátolva a Rajna; a gátak 
vonalozása- és építéséből azonban hiányzik az egységes 
terv. A kanyarok általában a hullámtérben maradtak, s 
hol térségük nagyobb, nyári gátakkal védvék. A gátak 
magasak, s jó töltésnek való föld csak kevés helyen 
található, s a mi a legrosszabb, alapjuk is többnyire ünom 
homok, melyet a víznyomás, ha egy bizonyos mértéket 
meghaladt, kitol.

A korona-magasság igen változó, a korona szélessége 
pedig 2—5 m. között mozog. A rézsűk a vízoldalon 
2‘0 2‘5-szeresek, s a szárazon 1*5—2‘0-szeresek.



A RAJNA ÉS JELENTÉKENYEBB MELLÉKFOLYÓI. 1 1 1

A Rajna vizét öntözésre nem használják, azonban a 
mellékfolyók mentén kiterjedt rétöntözések vannak.

A jobb part alacsony talaja nemcsak a talajvizektől, 
hanem a gátakon átszivárgó vizektől is sokat szenved. 
Ezen baj elhárítására a Rajnától 5— 11 km. távolban 
32 km. bosszú főcsatornát építettek, mely azután a 
Schwarzbachba ömlik. A vízlevezetés tovább fejleszté
sét czélzó tervek már készen vannak.

A víz hajtó erejének kihasználása mérsékelt, s csupán 
az erősebb patakok völgvnyilásaira szorítkozik. A Rajna 
nagy számú hajómalmot bajt e szakaszon.

A Majna vidéke. Az enyhébb esés, a kielégítő 
átbocsátó képesség, a magasabb begyek kőzeteinek szi
lárd szerkezete, a jól ápolt erdőségek a lejtőkön, s a 
szépen begyepesedett völgyek okozzák, hogy a csuszam- 
lások és szakadékok igen ritkák a Majna vízgyűjtőjén. 
A jelenlegi nagyobbrészt rendezett állapotok mellett a 
partszaggatások is igen ritkák.

A Fichtelgebirgben és a Frankenwaldban a régi 
hegyi tavak elhagyott medenczéjében tőzegképződés, s a 
völgyteknőkben elmocsárosodás észlelhető; míg amazt a 
a vízhiány, ezt a vízbőség idézi elő. Az elmocsárosodott, 
a meder télé eséssel nem biró területek nemcsak az ára
dásokból, hanem a rétöntözésekből is kapnak vizet; a 
baj növeléséhez hozzájárulnak az őrlő és fürészmalmok 
szolgálatában levő duzzasztó művek is, a nélkül, hogy a 
víznek elvezetéséről gondoskodva volna. Általában a 
lecsapolásokat illetőleg eddig kevés történt, bár nem 
lehet tagadni a törekvést a bajok orvoslására.

Nagy áradások nem ritkák a Majnán, s különösen 
gyakoriak a folyó felső szakaszain, azonban kivéve az 
aratás idejét, károkat nem okoznak, sőt a lerakott iszap 
termékenysége következtében kívánatosak is, miért 
árvédelmi intézkedések nincsenek is. A közép és alsó 
szakaszon több község és város, s ezek között Frankfurt 
is az ártérbe vannak építve. Begátolás a helyi viszonyok
nál fogva nem lévén alkalmazható, ezen helyek gyakorta 
szenvednek az árvizektől; ezen baj csak annyiban visel
hető el, hogy az árvizek rendesen rövid tartamuak, s 
a lakosság hozzá van már szokva. A legalsó szakaszon s 
Schweinfurt és Würzburg között van nehány begátolt 
kisebb öblözet is.

A rétöntözés meglehetősen elterjedt, s még mindég 
fejlődik; nem kevésbbé a víz hajtóerejének kihasz
nálása.

A tutajozás igen élénk, s legnagyobb részben a Rajna 
felé irányul, bár a majnai városokban is igen élénk 
piaczra talál.

A Regnitz-toroktól lefelé, vagyis 400 km. hosszban 
hajózható a Majna, a hajó útnak felfelé is van meghosz- 
szabbítása az ú. n. Lajos-csatornában, mely a Duna és a 
Rajna között képezi az összeköttetést. A hajózás itt is a 
jelen század szabadabb intézményei, s a hajóút javítá
sában kifejtett tevékenység következtében emelkedett 
annyira, hogy jelenleg a jól szabályozott Majna sem 
képes megfelelni a forgalom igényeinek.

A hajóút javítására a felső Majnán ugyanazon 
módokat alkalmazták, mint a Rajnának előbb leírt sza
kaszán, Frankfurttól lefelé pedig 1883—86 között csa
tornázták a folyót 5 tűsgát segélyével, melyek tutaj

kapuval, s kamra-zsilippel vannak ellátva. Ezen csator
názás a mig egy részről nem hatott károsan a lefolyási 
viszonyokra, addig másrészről a hajózást jelentékenyen 
elősegítette, s Frankfurtot úgyszólván a rajnai nagy 
kikötő városok sorába emelte.

A Hajna-sz<d)dh)ozds Mainz és Bingen között, a 
legújabb folyamszabályozási munka a Rajna mentén. 
Már régi idő óta panaszkodtak a hajósok e szakasz tür- 
hetlen állapota miatt. A széles és szerte ágazó mederben 
a hajóút folyton változott, s az áradások elmúltával homok
zátonyok maradtak vissza benne, melyek majdnem egész 
keresztben elfoglalták, oly magasságban, hogy terhelt 
hajók részére hiányzott a kellő vízmélység, s nem ritkán 
teljesen fennakadt a közlekedés. A mennyiben már a felső 
és alsó szakaszok szabályozva voltak, ezen rész volt a 
rajnai hajóút legrosszabb helye, s annyival inkább jogo
sultak voltak a panaszok, mert a nagy részt homokos 
mederből csekély költséggel el lehetett hárítani az aka
dályokat.

Hosszú és fárasztó tárgyalások után csak 1856-ban 
lehetett a két parti államot Hessent és Nassaut egyezség 
kötésre bírni, melynek alapján azután 1860-ig a Mainz 
és Niederwalluf közötti szakaszt szabályozták. Ezen 
munkálatok a közeli szigeteknek párhuzamművek segé
lyével való összekötéséből s a mellékágak elzárásából 
állottak.

Az alsóbb szakaszok szabályozásával ismét 1863-ig 
késtek; az ekkor létrejött egyezség alapján a Geisen- 
heimig terjedő szakasz szabályozását kezdték meg, a mun
kát azonban félbeszakították az 1866-iki politikai ese
mények.

A tárgyalásokat azután Poroszország és Hessen közt 
1880-ban indították meg újra, s 1884 januárban kötöt
ték meg az egyezményt, miután sikerült a mindkét rész
ről felmerült aggodalmakat eloszlatni.

Az egyezmény a közepes kis vízszin alatt 2 m. fenék 
mélységet tűzött ki czélul, kikötvén, hogy az ennek eléré
sét czélzó müvek semmikép se befolyásolják a Rajna 
medrének befogadó képességét; tehát nem szabad a víz- 
szinre oly hatást gyakorolni, hogy a középvíz színe és a 
partmagasság között jelenleg fennálló különbség az előbbi 
magasabbá tétele által változást szenvedjen. E czélból 
a szabályozási müveknek alacsonyaknak kell lenniük, 
s semmi esetre sem szabad a közép víz felé érniük, 
kivéve a kikötők védő gátjait. Minden már meglevő, vagy 
képződő lerakodás növelésétől őrizkedni kell, sőt a tovább 
fejlődés, vagy újabbak képződése lehetőleg meggátolandó. 
Ezen elvek alapján készítették a szabályozási tervet, 
melyet az egyezményhez csatoltak. Ezután megindítot
ták a munkálatokat, melyek leginkább kotrásokból, a 
középvízszin alatt maradó párhuzammüvek-, sarkantyúk-, 
s elzárásokból állottak.

Az elért eredmény kedvezőnek mondható. A panaszok 
megszűntek, a hajóút lényegesen javult, s hihető, hogy 
sikerülni fog oly lerakodásoknak elejét venni, melyek a 
lakosság érdekeire, s a vízfolyási viszonyokra káros hatás
sal volnának. A nagyvízek lefolyását az alacsony művek 
nem gátolják, s a hol helyileg némi akadályozó hatás fel 
is tételezhető, az bőven pótolva van a főfolyás nagyobb 
vezetőképességével.
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A partok, hol szükséges volt, biztosítva vannak.
A feiöntések, a hol az az 1884-iki egyezménynyel 

összeegyeztethető, fűzzel vannak beültetve.
Árvízvédelemre csupán Mainz és Gaulsheim között 

volt szükség, s ott árvízgátak épültek. A kisebb terje
delmű lapályok nyári gátakkal vannak ellátva.

A Nahe vidéke. A nagyobb magaslatok szén- és penn- 
formácziólioz tartozó kőzeteinek mállékonysága igen tág 
teret enged a víz pusztításainak. Innen származnak a 
mély, szakadékszerü völgyek, s a görgetegek nagy tömege, 
melyet a patakok áradások alkalmával a Nahe-ba hoznak. 
Nem annyira a szakadékok veszélyesek itt, mint a görge
tegek, melyek nagy vizek alkalmával elborítják a termé
keny völgyeket, vagy a mederben összetorlódnak, s ez 
által partszakadásokat s nagymértékű mederelfajuláso
kat idéznek elő.

Rendszeres szabályozás ezen bajok elhárítása czéljá- 
ból ez ideig nem történt, csupán az egyes községek végez
tek némi partbiztosítási munkákat.

Az áradások, bár a völgy sehol sem széles, mégis 
gyakran tesznek kárt, mert nem csak a tavaszi hóolva
dásnál, de erős nyári esőzések folytán is szoktak tetemes 
magasságú árvizek bekövetkezni, melyek azután a termé
nyekben igen nagy károkat okoznak.

Rétöntözés csupán a mellékfolyók völgyeiben talál 
kiterjedtebb alkalmazásra. Sokkal nagyobb a rendelkezésre 
álló hatalmas esés ipari kihasználása számtalan malom s 
nehány nagyobb gyártelep által.

Tutajozás és hajózás a Nahe-n nincsen.
A Lahn vidéke. A talajt alkotó kőzetek szilárdsága, s 

a dús növényzet következtében nagy kimosások, s szaka
dékok nem fordulnak elő a Lalin vidékén. Jelentékeny 
baj okát okoztak ezelőtt a partszakadások, melyeknek azon
ban a hajózás érdekében végzett szabályozási munkálatok 
elejét vették.

Nagyobb mérvű áradások vannak ugyan, de az álta
luk okozott károk nem nagyok, s így ellenök óvó intéz
kedések sem történtek.

A rétöntözés nem jelentékeny, a víz hajtó erejének 
kihasználása azonban sokkal elterjedtebb.

A tutajozást csak elvétve űzik, a hajózás azonban 
jelentékeny. Hajózható a folyó Gieszenésa Rajna között, 
mely 140 km. hosszú szakasz 21 zsilip segélyével van 
csatornázva. A felső szakasz forgalmát azonban a (nas- 
saui) vasutak teljesen tönkretették.

A Mosel vidéke. A Vogesek enyhe lejtői miatt a Mosel 
forrásvidékén a szakadékok által okozott károk nem 
jelentékenyek; de nem így van a mellékfolyók völgyében, 
hol a bajok megszüntetésére még eddig semminemű intéz
kedés nem történt.

Partszakadások előbb magán a Moselen is nagy szám
ban voltak, azonban úgy ezeket, mint a vízmegoszlásokat 
megszüntették a hajózás érdekében végzett munkála
tok. — A kisebb, nem hajózható mellékfolyókon még 
semmi sem történt a partvédelem érdekében.

Előző időkben számos káros elmocsárosodás volt a 
Mosel mentén, melyeket a szabályozatlan állapotok s a 
sok duzzasztó mű idéztek elő kapcsolatban azzal, hogy a 
szükséges vízlevezetésről nem volt gondoskodva.

Nagyobb áradások gyakoriak, azonban rendszerint

télen állván be, nem károsak, s így óvó intézkedések 
nincsenek.

A rétöntözés nem jelentékeny, mert a mozgató erő 
kihasználása egészen háttérbe szorítja.

A tutajozás nem bir fontossággal, de a hajózásnak 
igen nagy szerepe van úgy a Moselen, mint a hajózható 
mellékfolyókon, a Saaron és Saueren.

A Mosel hajóutja több helyen összeköttetésben van 
az elszász-lotharingi és francziaországi kiterjedt hajó
csatorna rendszerrel.

A porosz fenhalósdíj alá tartozó Rajna-szakasz 
Bingen és a birodalmi határ között. Ezen szakasz a 
viziút javítását czélzó munkálatok segélyével lett szabá
lyozva. A jelenlegi szabályozási müvek mind 1816 óta 
épültek, mert a régebbieket, a múlt század háborús 
viszonyai között nem lévén gondozva, a jég mind elpusz
tította. Az átmetszések, számszerint négy, a múlt század 
végén készültek kedvezőbb lefolyási viszonyok előidézése, 
s a jég kártalan elvonulása érdekében.

A palahegységi szakasz, különösen pedig a Binger- 
Loch hajózási akadályainak elhárítására már régen töre
kedtek, így IV. Henrik idejében Siegfrid rnainzi püspök, 
majd a 17. században a frankfurti Stockum kereskedő 
czég végeztettek munkálatokat a bingerlochi sziklacsú
csok eltávolítására.

A tervszerű szabályozás már 1831-ben kezdődött, de 
nagyobb lendületet csak 1880-ban nyert, midőn a porosz 
országgyűlés 22 millió márkát szavazott meg e czélra.

Először főkép odairányult a tevékenység, hogy a 
mély kiöblözésekben, a további elfajulást meggátlandó, 
biztosították a partokat a továbbszakadás ellen, s ezen 
müveket még rövid sarkantyúkkal is védelmezték. Miután 
a folyam ekként szilárd partokat nyert, újabb sarkantyú 
rendszerekkel enyhe kanyarokkal bíró mederbe szorítot
ták. Ezen munkálatok eddig annyira haladtak előre, hogy 
a tervezetben szükségesnek Ítélt sarkantyúk száma már 
el van érve. Az ekként már nagy részben szabályozott 
szakasz szélessége St.-Goarig 230, s onnan lefelé 300 m. 
A hajóút szélessége átlag 150 m. bár a hegyi szakaszon 
egyes helyeken egész 90 m.-ig szűkül.

A bingerlochi sziklarobbantásokat a mai szélességig 
1830—32-ben végezték; az előbb 7—9 m. széles átmé- 
retet 23—30 méterre szélesítették ki. A hajózás felvirá- 
gozásával a balparton egy újabb hajóút nyitásával véltek 
segíthetni, melyet 1860—1868 közt létesítettek. Midőn 
később ismét a Binger-Loch kiszélesítése került szóba a 
Rajnamenti lakosság tiltakozott ellene, mire a Rajna- 
bizottság 1830-iki megállapodása alapján fel is hagytak 
vele. Az újabb időben a Mäusethurm sziget vidékén 
Oberwesel és Lorley között, továbbá Caub környékén 
végeztek robbantásokat. Ezen munkálatok a víz nagy 
sebessége, a sziklák nagy keménysége, s a forgalom 
miatt sok nehézséggel jártak. Az 1830 óta végrehajtott 
robbantások összesen 58287 m3-t tesznek ki 2 millió 
márka költséggel.

A Bingen és a határ közötti vonalon, mely 332 km. 
hosszú, 107 km. sarkantyút, 355 km. partbiztosítást és 
23 km. párhuzammüvet építettek.

Mint már a folyam leírásából is következik, Bingen 
és Bonn között, ha nem is hiányzik mindenütt a hullám
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tér, de általában igen keskeny, úgy, bogy az árvíz csak ott 
okozhat károkat, hol a községek és városok a hullám
térbe vannak építve.

Kölnnél kezdődik a tágas alsó rajnai sík, hol kezdet
ben csak az egyik, majd mindkét parton egész 10 km.-ig 
szélesedik a természetes hullámtér. A gazdasági és né
pességi viszonyok már a régi időben szükségessé tették a 
gátakat. Ezek vonalozása azonban igen szabálytalan, bár 
ezen a franczia uralom alatt e század elején némileg 
igazítottak.

A századok folyamán nagy számú polder keletkezett 
az által, hogy az elhagyott kanyarokat a helyi érdekeknek 
megfelelően körülgátolták. Az összesen 1100 km.--t 
elfoglaló polderek gátjaik magassága szerint négy cso
portra oszlanak u. m .:

1. Nyilt polderek, melyek csak a víz átfolyását aka
dályozzák a védett területen, de alulról elárasztatnak.

2. A nyári polderek, melyek gátjai a nyári árvizeknél 
csak kevéssel magasabbak, s a téli árvizek által alulról 
elárasztatnak.

3. Téli polderek, melyek a közepes téli árvizeket még 
feltartják, s magasabb áradásnál alulról beléjük hatol 
a víz.

4. Nagyvizi polderek, melyek egészen árvízmentesen

körül vannak gátolva, csupán alulról kaphatnak úgy
nevezett gátmélyedéseken át vizet. Ezek, valamint a téli 
polderek zsilipekkel bíró keresztgátak segélyével részekre 
vannak osztva, hogy a víz elterjedése szabályozható 
legyen.

A nyári polderek gátjai 25 cm.-rel magasabbak a 
nyári árvíznél, az alsó beömlésnél pedig vele egyenlő 
magasak. A télipolderek gátjai az előbbenieknél két m.-rel, 
s a nagyvizi poldereké további 1 *G m.-rel magasabbak. 
Az alsó szakaszon a gát mélyítése az előbbenieknél 0'5, 
az utóbbiaknál 1 * 10 m. A nyílt polderek gátjai, a med
dig a víz erejének ki vannak téve, a legmagasabb víz fölé 
érnek, s azután 1: 50 egész 1:150 eséssel leszállnak a 
természetes talajra.

A koronaszélesség 2—4 m. között változik; a rézsűk, 
hol a gátak az árvíz felé érnek, mindkét oldalon három
szoros, és a hol a víz átbukik rajtuk, a mentett oldal felől 
6—10-szeres lejtövei bírnak.

Az apróbb mellékfolyókon a természetnél fogva ked
vező állapotok miatt szabályozási munkálatokra szükség 
nincsen.

A két hajózható mellékfolyó, a Ruhr és Lippe csa
tornázva van, illetve az elsőnél kombinálva van a csator
názás a folyószabályozással.

Évkönyv ÍV. Í8S9. О



SAJTÓHIBÁK.

A szö v e g b e n :

10. oldalon, 124. folyószám : Tisza-Kenéz helyett olvasandó Takta-Kenéz
26. « 2. hasáb, alulról 9. sor : 1866 (( « 1876
45. « III. eset, 11. időegység: 1100 « « 1110
47. « 1. hasáb, felülről 9. s o r : felülről « (1 a felülről
58. (( 1. « « 24. « távolsága « « távolsága szerint
65. (( 1. « « 29. « 566 (( « 565
75. 2. « « 7. « viharok « « jégeső
81. « 1. « « 3. « km. « « km.2

A ra jz m e llék le te k b e n :

A csapadék-eloszlási té rk ép b en : Keszthelynél a két csapadék-magassági kotta helyett olvasandó 689.
Esztergomnál a csapadék-magassági kotta után ? teendő.
Zombornál a csapadék-magassági kotta kihagyandó.
Szegednél a 387 csapadék-magassági kotta kihagyandó.
H.-M.-Vásárhelynél a 600-as nivó vonalon belül még a 800-as vonal is 
behúzandó.

A II. sz. rajzm ellék letben  : A jobbpart melletti első szonda nem 1*14 m., hanem 1 • 74 m.
A jobbparti vizszinesés ábrájában az első kotta nem 77'30, hanem 77-339.
A IX. függélyes sebess. görbében a vizszin alatti első pont mélysége nem 0-255 m., 
hanem 0-225 m.

A IV. sz. ra jzm ellék letben: A keresztszelvényben a 601-5 m. távolságnak megfelelő magassági kotta nem 5-14,
hanem 5-74.

А П., III., IV. és VI. sz. ra jzm ellék letben  : «A vizszinváltozás a mérés tartam a alatt» czimü ábrában a magas
sági mérték nem 1 cm. =  1 cm., hanem 1 cm. =  1 dm.



1 1  'U 1 1 - 1 >« 1 +  0 4014 V m , 1 -|- 0-2676 V md. lmsab, alulról z4. so r : ----------------- helyett olvasandó -  - - -
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