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Jelentés a földmivelésügyi ш. kir. m inisterium kebelében fennálló
országos vízépítészeti és talajjavítási hivatal vízrajzi osztályának 1893űk
évi működéséről.

N agy m éltóságú M inister Úr
K egyelm es Uram!
A vízrajzi osztály 1893-ik évi működéséről
következőket van szerencsém mély tisztelettel je
lenteni.
I. Vízmérczék.

II. Csapadékmérő állomások.
Miután az országos meteorologiai intézet csa
padékmérő állomásainak száma a Duna vidékén
nem felel meg az árvízjelzés és általános vízrajzi
érdek követelményeinek: szükségessé vált a dunavidéki csapadékmérő állomások megszaporítása leg
alább is oly mértékben, a mint azt a Tisza völgyé
ben már tényleg létesítettük.
E czélból 1893-ban megkezdettük az ide vonat
kozó tájékoztató adatok összeállítását, különösen
arra nézve, hogy árvízjelzés és általános vízrajzi
érdek szempontjából mely helyeken volnának új
állomások fölállítandók a Duna vidékén?

A Dunának Szlankamen—Pancsova közötti sza
kaszán fekvő IV. és V-ik öbölzet védőgátjainak
kiépítését — az illető érdekeltek — ismételve kívá
natosnak hangoztatván, a vízrajzi osztály fölada
tává lett tanulmányozni, illetve megállapítani azt,
hogy a megnevezett öbölzetek ármentesítése esetén
mily vízszín-emelkedés várható a Dunának Szlan
kamen—Pancsova közötti szakaszán?
A szóban forgó öbölzetek területén szokott
ugyanis a Dunának, Tiszának, Szávának és TemesIII. Vízjelző szolgálat.
nek árvize szétterülni, és ezen szétterülésnek védő
A Tisza völgyében 1893-ban két oly magas
gátokkal való megszüntetése minden bizonynyal vízszín-emelkedést fog előidézni, mely, a Száva legalsó ságú árhullám vonult végig a Tiszán — nevezetesen
szakaszán kívül, esetleg a Tisza torkolata fölött márczius 11-től április 4-ig, és június 11-től 26-ig,
fekvő dunai és tiszai folyamszakaszokra is kiter összesen 41 napon át, melyekre nézve a vízrajzi
jedhet. Mielőtt tehát a szóban forgó öbölzetek osztály naponként tényleg végrehajtotta az 1—3
ármentesítésének kérdése eldöntetnék, szükséges nap múlva várható vízállások előre jelzéséhez szük
megállapítani, hogy az ármentesítés létesülése esetén séges műveleteket. Az előrejelzések közül azonban,
az árhullámok csekélysége miatt, csak egynéhány
mily vízszín-emelkedés várható?
A várható vízszín-emelkedés megállapítására közöltetett a külső hivatalokkal és ármentesítő
azonban múlhatatlanul megkivántatik, hogy a Duna társulatokkal. Egyébiránt az összes jelzések ered
vízszinének vonalát nagyobb részletességgel ismer ményei évkönyvünk VII. kötetében részletesen kö
jük, mint az a kérdéses szakasz szomszédságában zölt etnek.
fennálló szlankameni és zimonyi vízmérczék ada
taiból ez időszerűit lehetséges.
IV. Vízrajzi magasságmérések.
Ennélfogva a vízrajzi osztály 1893-ban három
A vízrajzi osztály 1893-ban következő magas
ideiglenes vízmérczét állított föl Szlankamen és
Zimony között a Dunában, névszerinti Szurdukon, ságméréseket teljesített.
1.
A D una vidékén még hiányozván a magas
Belegisen és Új-Banovczén a végből, hogy napon
ságmérések
alapjául szolgáló fixpontok, mindenek
kénti észlelésükből e szakasz vízszín-változásairól
elegendő adatokat nyerjünk a felvetett kérdés előtt szükséges volt elegendő számú fixpontok
lerakásáról gondoskodni, hogy egyöntetű s biztos
tanulmányozásához.
1*
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alapul szolgáljanak úgy a magasságméréseknek,
mint a később következő összes dunai fölvételeknek.
A fixpontok helyeinek kiszemelésénél azon
voltunk, hogy a fixpontok a Duna egyik-egyik
oldalán köriilbelől öt kilométerre essenek egymástól,
és ne feküdjenek egymással szemközt a két parton,
hanem egymást fölváltva. Ezt azonban nem lehetett
szigorúan megtartani, és tőle némi eltérés történt,
nevezetesen: a Budapest—Titel közti szakasz johb
partján ott, a hol a sűrű egymásutánban következő
községek által a fixpontok helye, a kellőnél kisebb
vagy nagyobb távolságban, már eleve meg volt
adva. — Továbbá: az Erdődtől Szlankamenig húzódó
part mentén azért, mert a nivellálás vonalának
főirányától sok helyütt nem lehet a Duna közvetlen
partjához lemérni. Egyik-másik fixpont tehát a
szomszédostól öt kilométernél nagyobb távolságban
van kijelölve. Legszabálytalanabbul jelöltettek ki
a fixpontok helyei — a szétterülő széles hullámterek
miatt — Mohácstól a Dráva torokig mind a két
part mentén, és a Dráva toroktól Tisza torokig a
balparton. Ezek nagyrészt alacsony fekvésű sűrű
erdővel benőtt vizenyős területek, melyek vagy
éppen nem, vagy az évnek csak bizonyos szakában
válnak alkalmassá nivelláló munkák végzésére ; azért
itt csak oly helyek jelöltettek ki fixpontok számára,
melyek vízrajzi szempontból nagy fontosságúak.
Ezekre való tekintettel a Duna mentén, Buda
pest és Titel között 83 darab kőfixpont és 80 darab
bronz magasságjegy, összesen 163 fixpont helye
szemeltetett ki előlegesen a helyszínén, úgy hogy
a folyam szóban levő 473 kilométernyi hosszát
viszonyítva a fixpontok számához, átlag 2*9 kilo
méterre esik egy fixpont.
Az imént megnevezett számból 1893-ban be
építtetett 62 darab bronz magasságjegy és 83 darab
kőfixpont.

2. A B a la to n tavánál múlt évben megkezdett
műveleteket ez évben folytatva, meghatározta a
vízrajzi osztály 13 fixpontnak adriai tengerszín
fölötti magasságát; a mely czélból a Balaton mellett
összesen 158 kilométer hosszúságú vonalat nivellált
meg kétszeresen.
Van e szerint a Balatonnál köröskörül összesen
19 fixpont elhelyezve, és ezeknek adriai tengerszín
fölötti magassága 220 kilométer hosszúságú vonal
ban kétszeres nivellálással meghatározva.
3. A B odrog folyónál múlt évben elhelyezett,
illetőleg beépített 28 fixpontnak adriai tengerszín
fölötti magássága meghatároztatott. E czélból 1893ban összesen 158'9 kilométer hosszúságú vonal
nivelláltatok meg kétszeresen hat kör mérésben
oly pontosságai, hogy az egyes körök közép hibái
nak számtani közepe = 0 4 mm.
V. Vízsebességmérés.
A tiszai vízsebességméréseket ez évben is foly
tattuk különösen abból a czélból, hogy a hiányzó
maximális vízállású méréseket is megtehessiik.
A maximális vízállások azonban 1893-ban sem
jelentek meg a Tiszában, és így e czélunkat el
nem érhetvén, a helyett csak néhány hézagpótló
sebességmérést végeztünk a T iszá b a n , névszerinti
Mező-Vári, Vásáros-Namény, Csap, Szeged és TörökBecsénél, összesen 5 helyen, 7 különböző vízállásnál
melyek valamennyien mederfenékig terjedő teljes
mérések voltak.
Ezenkívül az aradi m. kir. folyammérnöki hiva
tal is végzett a M arosban Aradnál felületi víz
sebességmérést 3 különböző vízálláskor.
Az 1893. évi sebességmérések eredményei —
föntartva az előbbi évek évkönyveiben erre vonat
kozólag tett megjegyzéseket — ím a következők:

K i m u t a t á s
az 1893-ik évben véghezvitt sebességmérések eredményeiről.
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VI. Meder-nyilvántartás.

О

vétetett Imreg, Zemplén, Bodrogszög, Bodrog-Olaszi,
1. A Duna, árvize lefolyásának tanulmányo Kisfalud és Tokajnál.
Végül mindezen fölvételeknek irodai feldolgo
zása végett a vízrajzi osztály 1887-ben már meg
zása megkezdetett.
indította ugyan a szükséges fölvételeket, de félben
3. A S zeg ed vái'os m e lle tti Tiszam ecler
kellett hagynia, mert időközben a közérdekeltség
alakulásának nyilvántartása czéljából évenkint föl
figyelme olyannyira az alsó Tisza állapotára irá
nyult, hogy a tiszai fölvételek azonnali, teljes erőből venni szokott keresztszelvényeket 1893-ban is föl
vette a vjzrajzi osztály. A fölvétel november 1-je
való megindítása igen szükségessé és elodázhatés 18-ika közti időben történt; mely idő alatt a
lanná vált, minélfogva a vízrajzi osztálynak minden
szegedi mércze 159 és 360 cm. között váltakozva
erejét egyelőre a tiszai fölvételekre kellett fordítania.
áradó vízállást mutatott.
A tiszai fölvételek bevégeztével a vízrajzi osz
4. A M aros folyónál 1893-ban az aradi m. kir.
tály ez évben visszatérhetett a Dunához, és ott folyammérnöki hivatal következő vízműtani műve
most már szélesebb alapon folytatja műveleteit, leteket végzett: 7 darab betonba alapozott kő
mint a hogy azt 1887-ben megkezdte, a mennyi fixpontot helyezett el a Maros mellett, — az aradi
ben nem csak a dunai árvizek lefolyásának tanul Maros-szakasz 45 nyilvántartási keresztszelvényét
mányozása czéljából szükséges fölvételeket teszi újból fölvette, — az árvíz sziliét fixirozta és be
meg, hanem azokat is, melyek a Duna meder mérte a jobbparton: Zámtól Szabadhelyig, Mikaalakulásának nyilvántartásához szükségesek; tehát laka község felső végétől Arad város alsó végéig,
a Dunánál is végre szándékozik hajtani a vízrajzi és Apátfalva kompjárásától a makói hídig; — a
osztály mindazokat a fölvételeket, melyek a Tiszá balparton pedig az aradi hídtól Fenlakig, a felsőnál már végrehajtattak.
torontáli ármentesítő társulat védő töltésének kezdő
Legelső teendőnek tartja pedig a vízrajzi osztály pontjáig.
a Dunánál is, hogy mindenekelőtt elegendő számú
VII. Tanulmányok.
fixpontok rakassanak le a Duna mentén, melyek
egyöntetű és biztos alapul szolgáljanak a további
1. Az „Arad Csanádi öntöző-csatorn a“ táp
fölvételekhez.
lálására szolgáló legkisebb vízszin magasságának
A Dunára vonatkozó meder-nyilvántartási mű megállapítása szükségessé válván, azt a vízrajzi
veleteket tehát szintén a fixpontok lerakásával kezdte osztály 1893-ban külön tanulmányozta, a midőn
meg a vízrajzi osztály, még pedig legelsőbben a következő vízműtani kérdések merültek föl:
Budapest—Titel közötti folyamszakaszon, miután itt
a) Milyen magasságú volt Paulisnál eddig a
érezhető leginkább a biztos fixpontok hiánya.
legkisebb vízszin a Marosban?
Az e czélból 1893-ban végzett műveletekről
b) Várható-e, hogy Paulis körül a kis vízszin
szóló értesítésemet ezen jelentés IV. fejezete alatt önmagától mélyebbre sülyed ? és ha igen:
adtam elő részletesen.
c) Milyen intézkedéseket kell tenni, hogy ez
2. A B odrog folyónál 1893-ban szintén meg az eshetőség lehetőleg elháríttassék, és az építendő
kezdte a vízrajzi osztály a meder nyilvántartására zsilip előtt a csatorna táplálására nézve szükséges
szolgáló fölvételeket, és a fixpontok lerakásán, vízmagasság mindig biztosítva legyen?
valamint a magasságmérésen kívül következő föl
Ezek a kérdések helyszíni kutatások, illetőleg
vízműtani fölvételek megejtése nélkül megoldhatók
vételeket teljesített:
a) A Bodrog mentéről beszerzett 63 drb katasz nem lévén, a vízrajzi osztály 1893-ban több föl
teri térkép reámbuláltatott, illetve újból fölvétetett: vételt tétetett a Marosnak Radna—Arad közötti
az átvágások által vonatozott meder a szürnyegi hídtól szakaszán, a mely fölvételek földolgozását azon
a tokaji hídig, — továbbá: a bodrogközi társulat ban — idő rövidsége miatt — 1893-ban be nem
fejezhette.
töltése Zempléntől Visig.
2. Ezen kisebb tanulmányon kívül folytatta a
b) Fölvétetett: a szürnyegi hídtól Tokajig,
összesen 78 kilométer hosszúságban a meder jobb- vízrajzi osztály 1889-ben megkezdett nagy tanul
és balpartja, — a mederfenék hossz-szelvénye 100— mányát a vízjelzésről, folytonosan azt kutatva,
100 méter távolságra eső pontokban, — a védő hogy mily módon kell a várható vízállásokat lehető
töltés koronájának és a töltés lábánál levő föld legbiztosabban előre jelezni.
3. Nagyméltóságod 1893-ik évi 24,253/V. 15.
szintiek adriai tengerszin fölötti magassága; mely
fölvétel a társulati töltésvonalon kívül a vis-tokaji számú rendeletének alapján ez évben Bartus Adolf
kir. mérnök küldetett ki külföldi tanulmányútra
elhagyott töltésre is kiterjed.
c) Fölvétetett ezenkívül 146 keresztszelvény Svájczba és Hollandiába: a vízügyi műszaki szol
a mederben és 100—100 méter szélességben a par gálat, árvízjelzés, vízmérések, svájczi tavak föl
tokon. Ezen keresztszelvényekből 125 esik az át vétele, vízi építkezések és a németalföldi folyók
vágásokon át vonalozott mederre, 19 az átvágá lebegő hordalékának tanulmányozása végett.
Nevezett kir. mérnöknek ezen tanulmány útjáról
sok kanyarjaira és 2 a Ronyva, Latorcza mellék
beadott jelentése a „Vízrajzi Évkönyvek“ Vll-ik
folyókra.
d ) A Bodrog vizének hordalékáról 19 minta kötetében fog közöltetni.
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kell hajtani, hogy az elmúlt évek adatai a ren
dezés utáni 0 pontra vonatkoztathatók legyenek.
A vízrajzi osztály közrebocsátotta 1893-ban a
Ugyancsak a Vízállások VII-ik kötetében meg
„ V ízá llá so k“ VI. kötetét, mely magában foglalja:
kezdtük
a c sa p a d é k o k adatainak közlését is, vala
a Duna és mellékfolyóiban, továbbá: a Balaton
mint
a
csapadékoknak
és a belőlük származó víz
és Fertő tavakban észlelt vízállásokat 1888— 1891.
állásoknak grafikai ábrázolását; mivel a vízjárások
évekről.
tanulmányozását
rendkívül megkönnyíti, ha a csa
Kiadta továbbá a vízrajzi osztály a „Vízállások“
padék
adatait
közvetlenül
szembe állíthatjuk az
VII. kötetét, mely magában foglalja: a Duna, Tisza
és mellékfolyóikban, valamint a Balaton és Fertő általuk okozott vízmagasságokkal.
Kiadatott ezenkívül a „ V ízra jzi É v k ö n y v e id
tavakban s ezek vízvidékein 1892-ben észlelt víz
V-ik
kötete 1890-ik évről.
állásokat és csapadékokat.
Ezen kötettől kezdve a vízállások közlésében
„A T isza h a jd a n és m o s t“ czímű külön
több változtatást hozott be a vízrajzi osztály; kiadvány irodai munkája pedig folyamatban tar
nevezetesen: az 1892-ik évi adatok mellett és a tatott.
megelőző időkről szóló legnagyobb, legkisebb és
Budapest, 1894. évi ápril hő 15-éu.
középvízállásokon, valamint a vízmérczék egymástól
való távolságain és 0 pontjuk tengerszin fölötti
P éch Jó zsef,
magasságain kívül közöljük azokat a correctiókat
ministeri osztálytanácsos,
is, melyeket az eddig közölt vízállásoknál végre
a vízrajzi osztály vezetője.
VIII. Kiadványok.

Jelentés a földmivelósügyi m. kir. m inisterium kebelében fönnálló
országos vízépítészeti és talajjavítási hivatal vízrajzi osztályának 1894űk
évi működéséről.

N agy m éltóságú M inister U r
K egyelm es U ram !
A vízrajzi osztály 1894-ik évi működéséről
szóló jelentésemet a következőkben van szerencsém
mély tisztelettel előterjeszteni.

I. Vízmérezék.
Hogy minél jobban megfelelhessünk az árvíz
jelzés iránt mindinkább fokozódó igényeknek, és
hogy a horvát kormány építészeti osztályának meg
keresése folytán a vízjárások átnézetét a horvát
országi főbb folyókra is kiterjeszthessük, 1894-ben
18 új vízjelző állomást szerveztünk; úgymint:
a Vág folyónál . . . .
»
. . . .
>5
a Mura 55
. . . .
9
.
. . .
55
a Dráva 55
. . . .
J)
. . . .
55
a Száva 55
. . . .
5
5
.
. . . .
55
55
. . . .
55
55
. . . .
55
55
. . . .
55
a Kulpa 55
. . . .
az Unna 5)
. . . .
a Verbász folyónál . . .
a Boszna
5?
. . .
a Drina
55
. . .
az Ondova-Topoly folyónál
55
55
55

Zsolna,
Trencsén,
Radkersburg,
Mura-Szerdahely,
Varasd,
Dolni-Miholjácz,
Gurkfeld,
Zágráb,
Ó-Gradiska,
Bród,
Samacz,
Károlyváros,
Növi,
Banjaluka,
Doboj,
Zwornik,
Bártfa,
Sztropkó.

II. Csapadékmérő állomások.
Az árvízjelzés és általános vízrajzi érdek szem
pontjából, különösen a légköri csapadék mennyi
sége és az általuk okozott vízállások közötti össze
függés meghatározása czéljából szükségessé vált
dunavidéki csapadékmérő állomások megszaporítása iránt, az arra vonatkozó tájékoztató adatokat
múlt évben már összeállítván, 1894-ben az orszá
gos meteorologiai intézettel kapcsolatban, kijelölte
a vízrajzi osztály a Duna medenczéjében, vízvidé
kenként, mind azokat a helyeket, a hol új
meteorologiai állomások szervezése mutatkozott
szükségesnek és jövő évi költségelőirányzatában
fölvette ez állomások fölszerelésének költségeit, úgy
hogy ez állomások a kész tervezet szerint, a jövő
évben már haladéktalanul fölállíthatok.

III. Vízjelző szolgálat.
1.
Az új vízjelző állomásoknak szolgálatba
való bevonása és a régi állomások táviratozásaiban
mutatkozó némely hiányuk, a v ízje lző tá v ira to k
szerkesztése és kezelése tekintetében, bizonyos vál
tozásokat tettek szükségessé.
Ezért a nagyméltóságú földmívelési és keres
kedelemügyi m. kir. ministeriumok közös megálla
podása alapján új szabályzat szerkesztetett és
bocsáttatott közre az 55,652/1894. számú földmívelésiigyi és 63,690/1894. számú kereskedelemügyi
ministeri rendeletekben, mely szabályok közül e
helyen csak azt emelem ki, hogy míg régebben
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valamely vízmércze-állomásnak a vízjelző szolgálat
keretébe való vonása csak külön kérelem, felha
talmazás és utasítás alapján történhetett meg, most
az új szabályzat értelmében ez igen egyszerűvé
vált; ugyanis: a vízrajzi osztály, vagy a folyam
mérnöki hivatal egyszerűen a szükséges űrlapok
kal ellátja a távíró hivatalt, és a táviratozás már
azonnal megkezdhető.
2. A jé g v is z o n y o k észlelésére és jelzésére nézve
eddig fennálló utasítások nem voltak oly tel
jesek, hogy némelykor tévedések ne származhattak
volna belőle; különösen a jelzéseknél megengedett
rövidítések szolgáltattak okot tévedésekre. Pedig a
jégviszonyok pontos és helyes ismerete igen nagy
fontosságú, különösen a Dunánál, hol a legnagyobb
vizek éppen a jéggel kapcsolatban állnak elő. Ezért
a vízrajzi osztály utasítást dolgozott ki a jégviszo
nyok észlelésére és jelzésére.
Ez utasítás leírja azon jelenségeket, melyek a
jégjárással kapcsolatosak; leírja továbbá azon mó
dokat, a mint e jelenségek észlelendők, és meg
szabja azon kifejezéseket, melyeket a jégviszonyok
jelzésére használni kell. Végül a tévedések elkerü
lése czéljából a jégjelzésére szolgáló szavak rövi
dítését eltiltja.
3. J elen ték e n ye b b fo ly ó in k v ízjá rá sá n a k
á tn é z e té t oly módon bővítette ki 1894-ben a víz
rajzi osztály a horvát országos kormány építészeti
osztályának megkeresésére, hogy a Horvátországot
érdeklő főbb folyók vízjárása is részletesen úgy
ábrázoltassék rajta, mint a többi hazai folyók víz
járása. E czélból a horvát és boszniai folyókon,
valamint a Mura és Szávának az ország határain
kívül eső részén levő, már előbb elsorolt vízmérczéket a vízjelző szolgálat keretébe bevonta, és
vízjátékukat megállapította, hogy így vízjárásukat
a napi átnézeteken föltüntethesse.
Azonban nemcsak ez az egyedüli változtatás,
melyet az igények fokozódásával a vízrajzi osztály
1894-ben a napi átnézeteken tett. Szükségesnek
mutatkozott ugyanis a légköri csapadék adatait is
kapcsolatba hozni a folyók vízjárásával, hogy így
a kettő közötti összefüggés könnyen szemlélhető
és az esetleges következtetés megtehető legyen.
Arra törekedett tehát a vízrajzi osztály, hogy a már
meglevő árvízjelző állomások napi értesítéseit vala
mely módon a vízjárások átnézetes térképén föl
tüntesse. E végből elsőbben is a vízjárások átnézetének lapját megnagyobbította és a légköri csa
padék s hőmérséklet adatait kimutatásba foglalva
külön közre bocsátotta.
E kimutatások azonban még mindig igen
hiányos képet adtak a csapadék eloszlásáról, külö
nösen két okból; először, mert a csapadék-állomá
sok csak a Tisza vízgyűjtőjéről küldtek értesítést,
és másodszor, mert az adatok kimutatásszerű össze
állítása nem volt eléggé átnézetes.
A főtörekvés tehát ezután oda irányult, hogy
a csapadék-jelzések necsak a Tisza medenczéjéből,
hanem az ország minden részéből legyenek meg

szerezhetők, és hogy a csapadék mennyisége a
kimutatásszerű összeállítás helyett a vízjárások
átnézetes térképén bizonyos módon ábrázoltassék.
Az első czél elérésére az országos meteoroló
giai intézettel folytatott tárgyalásokat a vízrajzi
osztály, és arra a megállapodásra jutott, hogy
mindaddig, míg a Duna medenczéjében is nem szer
v e z te te k a vízrajzi szolgálat részére csapadékmérő
állomások, addig ideiglenesen a már létező s a
meteorologiai intézethez naponként távirati értesí
tést küldő összes hazai meteorologiai állomások
adatait naponkint az intézet vízrajzi osztályának
tudomására hozza. A második czél elérésére hosszabb
kísérleteket tett a vízrajzi osztály a csapadék
mennyiségének és eloszlásának ábrázolására nézve,
míg abban állapodott meg, hogy a naponkénti csa
padékot legczélszerűbben isohyétákkal lehet kitün
tetni, és a hóréteg helyenkénti vastagságát szá
mokban megadni. De hogy a csapadékra vonatkozó
jelzések a térképen ne zavarják a vízjárásra vonat
kozókat, czélszerűnek mutatkozott amazokat fekete
színben, emezeket pedig az eddig is használt vörös
színben nyomatni.
A csapadék jelzésére vonatkozó próbák már
annyira előrehaladtak, hogy 1895-ben a vízjárások
átnézetes térképein a csapadék eloszlását is már
szemlélhetővé tehetj ük.
4.
A z á r v iz e k előrejelzésére 1894-ben nem
sok alkalom kínálkozott, mert sem a Dunán, sem
a Tiszán nem igen voltak nagy árvizek.
Mindazonáltal 1894-ben is e téren jelentékeny
szolgálatokat tett a vízrajzi osztály. Nevezetesen:
a februári, márcziusi, júniusi és az október—novem
beri tiszai árhullámok levonulásánál megadta a kulminálás helyenkénti magasságát.
Miután a vízjárások átnézetes térképének
naponkénti szétküldésével a vízrajzi osztály amúgy
is bő tájékozást nyújt a helyenkint várható víz
állásokról : ez évben teljes erejéből főképp oda
törekedett, hogy a levonulásban levő árhullám tető
zésének magasságát — habár csak kisebb pontos
sággal is, de minél távolabbi időre lehetőségig jelez
hesse előre az illető érdekelteknek. E tekintetben
különösen a júniusi és októberi árhullámok mutat
nak példákat. A júniusi árhullámnál ugyanis sike
rült 1 — 7 nappal előre jelezni a kulminálás helyen
kénti magasságát 0 —26 cm. közötti pontossággal,
úgy hogy a hullámtéri birtokosok veszélyeztetett
javaikat idejekorán megmenthették az elpusztulás
tól. A vízrajzi osztály több helyről kapott is érte
sítést, hogy jelzései alapján a birtokosok némely
terményeiket levágathatták és ezeket, valamint
lekaszált szénájukat behordathatták.
Ennél kevesebb pontosság éretett el az októ
beri jelzéskor, midőn 1—6 napi előrejelzésnél 0—52
cm. közötti pontosság éretett el.
A kulmináló vizek magasságának előre jelzé
sére szolgáló módszert a vízrajzi osztály 1894-ben
kidolgozta a Duna, Körösök és Maros folyőkra is,
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noha alkalmazásukra, a vizek csekély magassága pontot helyeztünk el, a melyekből nyolcz a bal
miatt nem igen került sor.
oldalra és nyolcz a jobb oldalra esik.
5.
Ezeken kívül a vízrajzi osztály saját kebe Röviden összegezve: 1894-ben a Duna mentén
lében a v ízje lző szo lg á la to t úgy rendezte, hogy 36 fixkövet és 42 bronztáblát, összesen: 78 fix
az e czélra alkalmazott egyének kizárólag csak a pontot helyeztünk el.
vízállások és csapadék-adatok nyilvántartásával és
2.
A dunamenti fixpontok elhelyezése után
feldolgozásával, valamint az árvizek előrejelzésére 1894-ben megkezdtük az 1893-ban elhelyezett fix
szolgáló tanulmányok megejtésével, és az árvizek pontoknak adriai tengerszín fölötti m agasságtényleges előrejelzésével foglalkoznak. Ilyképpen a m é ré sé t, melynél ugyanazon eljárást követtük,
a vízjelző szolgálat a csapadék eloszlását és a a mit a tiszai magasságmérésnél már helyesnek
folyók vízjárását napról-napra folyton éber figye tapasztaltunk és a „Vízrajzi Évkönyvek" V. köte
lemmel kíséri, úgy, hogy egy esetleges áradás tében részletesen megismertettünk; miért is erre
nem okozhat meglepetést és a szükséges intézke most bővebben ki nem terjeszkedve, csak a vég
dések megtételére mindent készen találhat.
eredmények elősorolására szorítkozom.
A budapest— szlankameni, 462-8 kilométer hoszszúságú
szakaszon megnivelláltunk kétszeresen a
IV. Vízrajzi magasságmérések.
fővonalban 1011-9 kilométer hosszúságú vonalat,
1.
A B u n a m en ü magasságmérések alapjául
az oldalméréseknél 127-6 kilométert, és a kilométer
szolgáló fix p o n to k elh ely ezésév el a múlt évben köveknél 329-2 kilométert, összesen: 1468-7 kilo
Szlankamenig jutván, 1894-ben onnan folytatva métert; mely mérés 16 körmérésre oszlik.
Ó-Palánlváig összesen 24 darab fixkövet épített be
Ez alkalommal megmértük 163 új, 89 régi
a vízrajzi osztály, még pedig egynek kivételével fixpontnak és 307 kilométer-kőnek adriai tengerszín
mind a Duna bal partján. A Duna jobb partján fölötti magasságát; a mérés után pedig azonnal
azért nem építettünk fixköveket, mert Horvát-Szla- megkezdtük a fölvett pontok magasságának kiszá
vonországban Szlankamentől Zimonyig, a dunamelléki mítását, a mit azonban ez évben be nem fejez
községekben bronztáblákot raktunk be a templom hettünk.
falakba, — részint pedig azért, mert Zimonytól
lefelé a Duna jobb partja, idegen földön, Szerbiá
ban fekszik.
V. Vízsebességmérés.
Beépítettünk továbbá: a szlankamen—báziási
A vízrajzi osztály 1894-ben inkább a Tiszánál
szakaszon, különösen a jobb, vagyis a horvátországi
óhajtotta volna ugyan a vízsebességméréseket foly
oldalon 21, a baloldalon pedig 4, összesen 25 fix
pontul szolgáló bronztáblát; ezeken kívül utólagosan tatni, illetve a tiszai maximális vízállású méréseket
befejezni; de miután a Tiszán ez évben csak közép
még a bogyiszlói református templom falába is épí
szerű magasságra emelkedett a víz állása, és ily
tettünk egy bronztáblát.
magasságban már elegendő számú méréseink vannak,
A fixpontok lerakását Báziáson alól már nem ennélfogva a Tiszán ez évben nem végeztünk sebességfolytattuk, mert Báziáson alól az aldunai vaskapu méréseket, hanem csak a Tisza kisebb mellékfolyói
szabályozási m. kir. művezetőség már a megelőző ban a czélból, hogy e kisebb mellékfolyóknak mini
években elegendő számú fixköveket helyezett el. mális vízemésztését megállapíthassuk; a mit azonban
Ekként a Budapest alatti vonalon a szükséges szintén nem érhettünk el teljesen ez évben, mert
fixpontokat elhelyezvén, most már a Budapest fölötti a mérések idejében nem találtunk minimális vizeket;
szakaszra fordítottuk figyelmünket, és miután a de azért mégis több hasznos adatot szereztünk be
Dunának Dévény és Budapest közötti szakaszán a minimális vízemésztések megállapításához.
előzetesen kiszemeltük mindazokat a helyeket, a
Megmértük ez év október és november havában
hová kő, illetve bronz fixpontokat szükséges elhe a vízsebességét: az Ung folyón Ungvárnál 1-szer, —
lyezni, megkezdtük itt is a fixpontok lerakását; a L a to rc zá n Munkácsnál 2-szer és Csapnál 2-szer, —
és 1894-ben elhelyeztünk:
a H ernádon Hernád-Németinél 2-szer és Hidasa Dunának Dévénytől Komáromig terjedő sza Németinél 2-szer, a Sajón Bánrévénél 2-szer, és Alsókaszán négy fixkövet, a melyből három a jobb és Zsolczánál 2-szer, — végül a Z a g yvá n Mihálvegy a bal oldalon fekszik. Ezek a fixpontok mint teleknél 3-szor, összesen nyolcz helyen 16 különböző
egy kiegészítéséül szolgálnak a Felső-Duna szabályo vízállásnál teljes fenékig terjedő méréssel.
zási művezetőség által létesített fixpont-hálózatnak;
Ezeken kívül az aradi m. kir. folyammérnöki
a győri Kis-Dunánál elhelyeztünk két fixkövet, hivatal egy-egy fenékig terjedő vízsebességmérést
mindkettőt a jobb oldalon;
végzett a M arosban az aradi és makói szakaszokon.
a Vág-Dunán hat fixkövet, kettőt a jobb és
Az 1894-ben végzett vízsebességmérések ered
négyet a bal oldalon;
ményei az alábbi kinmtatásbanf oglaltatnak, föntartva
végül a Dunának budapesti szakaszán is, a az előbbi évek évkönyveiben erre vonatkozólag tett
Margit-hídtól az összekötő vasúti hídig 16 fix megjegyzéseket.
Évkönyv V II.
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K i m u t a t á s
az 1894-ik évben véghezvitt sebességmérések eredményeiről.
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A vízsebességmérő szárnyak forgási együtt
hatóinak megállapításához szükséges műveletet —
az úgynevezett „ ta rá zá st“, „b e m érést“ — ez évben
is a Jászkiséri ármentesítő társulat „Millér“ neve
zetű csatornájának Szolnok melletti részében haj
tottuk végre; de sokkal tökéletesebb s ennélfogva
sokkal pontosabb és gyorsabban czélhoz vezető
eszközökkel mint azelőtt. Míg ugyanis azelőtt a
sebességmérő szárnyat kötelekkel húzott ladikról
merítettük a vízbe, most egy különleges szerkezetű
kis pályakocsihoz erősítettük, mely kocsit a csa
torna szélén lefektetett 150 méter hosszú vasvágánvon tolattunk előre-hátra különböző sebességgel.
Ily módon összesen 19 vízsebességmérő szárny
nak állapítottuk meg ez évben a forgási együtt
hatóit.

VI. Meder-nyilvántartás.
1. A D u n a kisvízi medrének hajózási érdekből
való kitűzését és nyilvántartását a vízrajzi osztály
1894-ben megkezdte. Az ősz folyamán ugyanis
szeptember 24-től deczember 15-ig négy veszélyesebb
helyen — névszerinti Duna-Egyházánál, Szalknál,
Hartánál és Palánkánál — a hajózás által követendő
utat megállapította, és jól látható jelekkel kitűzte.
2. A B a la to n tanulmányozásához szükséges
fölvételeket ez évben is folytattuk; még pedig
1894-ben a Balaton medrének k e r e s z ts z e lv é n y e it
vettük föl.
A Balaton keresztszelvényezésével egyrészről ala
pot kívántunk nyújtani a Balaton medrének mély
ségi görbékkel való ábrázolhatására, másrészről
pedig a Balaton tavának vízrajzi, geológiai és egyéb

. *

я
Ф

tudományos kutatásánál segédeszközül szolgáló ada
tokat kívántunk közrendelkezésre bocsátani.
Ezen czél szem előtt tartásával állapította meg
a vízrajzi osztály a szelvények helyeit, illetve egymástóli távolságait, valamint a mélységmérés által
meghatározandó fenékpontok egymásközti távol
ságát.
Ezek megállapítása után fölvett a vízrajzi
osztály 1894-ben a Balaton medréről hat teljes,
azaz: egyik parttól a másikig terjedő, és 149 parti
szelvényt; ezenkívül a parti szelvények végső
pontjai közt fekvő közép részről a tihany kenesei
öbölben 39 pontot, melyek elegendők a Balaton
ezen részén a fenék mélység-vonalainak megszer
kesztésére. A Balaton nagyobbik részén azonban,
Tihany és Keszthely között, csak 12 pontot lehetett
a tó közepéről felvenni, mivel az előhaladt idő, de
főképpen a hosszas esőzés a munka folytatását,
illetve befejezését megakadályozta.
A fölvételek eredményeiről — addig is, míg a
keresztszelvények adatai mind föl lesznek dolgozva—
a következők szolgáljanak némi tájékozásul.
A Balaton medrének partmelletti alakulásáról
általánosságban mondható, hogy a délkeleti (Vesz
prém—somogyi) oldalon a víz mélysége igen cse
k ély: a víz szélétől 300—400 m. távolságban 1 0 —1*2 m. mély, azontúl 700—800 m. között 2-0—
2'5 m, és 2000—3000 m. között éri el 3 2— 3-5 m.
mélységgel az átlagos legnagyobb mélységet. Az
éjszak-nyugati (veszprém—zalai) oldalon ellenben a
víz szélétől 100—150 m.-re már 1*5 m. a tó mély
sége, 200—300 m. között 2'5 m .; azontúl a víz
mélység lassan növekszik és 2000—3000 m. között
eléri a 3-0 m. mélységet.
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Ezen általános mélységek alól kivételt képez
a tihany—szántódi révnél elterülő, a Balaton álta
lános fenekénél jóval mélyebben fekvő mederrész.
Itt ugyanis a tihanyi oldalon, közvetlenül a rév
járó mellett, a fenék hirtelen mélyed, s mint leg
mélyebb pont, a víz szélétől keresztirányban 100
m.-re, 10’8 m.-nek találtatott, a következő 100 m.-nél
pedig a mélység 9'45 m .; továbbá: hossz-irányban
Kenesse felé 500 m-re 7-0 m. és ellenkező irányban
Keszthely felé, 300 m. távolságban a révtől, 6‘3 m.
víz alatti mélység találtatott.
Az imént fölsorolt mélységi adatok a tó vízszinének 104‘15 méter adriai tengerszín fölötti magasságára
értendők, a mely magasság megfelel a fölvételek tar
tama alatt létezett átlagos vízszín magasságának.
A keresztszelvényezés alkalmával megállapít
tatott egyúttal a kenessei és keszthelyi limnográfoknak, valamint a siófoki vízmérczéknek tengerszín
fölötti magassága.
Ugyanezen alkalommal fölvette a vízrajzi osztály
a balaton-parti h om ok-képződm én yeket. A Balaton
dél keleti (veszprém—somogyi) oldalán ugyanis ala
csony vízálláskor számos homok-képződmény mutat
kozik, melyek bizonyos szabályosságot látszanak
követni.
A mutatkozó szabályosság mivoltának meg
állapítására — a Siófok és a ganászai csárda közötti
parton — 67 ily homok-képződmény irányvonala
megméretett, és úgy találtatott, hogy az irány
vonalakból három főcsoport válik ki, melyek kép
viselik a homok-képződmények tipikus irányait;
még pedig az I-ső csoport iránya éjszaktól nyugatra
26°-kal hajlik el, a Il-ik csoport iránya 63°-kal, és
a III-diké 99 fokkal.
A megvizsgált homok-képződmények legtöbbje
két részből áll, és ebhez képest két irányvonalat
lehet rajtuk megkülönböztetni, a melyeknek az a
jellegük, hogy ha a homok-képződménynek a parttal
összefüggő része az I. iránynyal jelölt csoportból
való, akkor az összefüggő, beljebb fekvő másik
rész iránya a Il-ik csoporthoz tartozik; ha pedig
a parttal összeköttetésben levő rész a Il-ik csoportba
esik, akkor a vele összefiigő rész a III-ik csoport
irányában fekszik. A parttal összeköttetésben levő,
de csak egy irányú homok-képződmények pedig
többnyire az I. csoporthoz tartoznak.
3. A S zeg ed város m e lle tti tis za m e d e r ala
kulásának nyilvántartására szolgáló keresztszelvé
nyek közül, 1894-ik év őszén, ismét fölvettünk 59
darabot. A fölvétel november 10-től november 21-ig
tartott. A Tisza vize ez idő alatt apadásban volt,
a mennyiben a szegedi mércze vízállásai a fölvétel
tartama alatt + 310 cm.-ről + 111 cm.-re, tehát
egészben véve 199 cm-rel leapadt.
4. A Maros folyónál az aradi m. kir. folyam
mérnöki hivatal 1894-ben fölvette: a makói hídtól
Tiszáig terjedő szakaszt, valamint egy-egy kilométer
távolságban a keresztszelvényeket, tölgyfa karókkal
jelölvén meg a helyüket; — ugyané szakaszon

fixirozta és bemérte a kis víz színét, és ezen szakasz
helyszínrajzát 1:5000 mértékben elkészítette, —
végül megszerkesztette a radnai, aradi és makói
vízmérczékre vonatkozó tömeg-görbéket.
VII. Tanulmányok.
1. Az „A rad— Csanádi öntöző csa to rn a11 táplá
lására szolgáló legkisebb vízszín magasságának
tanulmányát a vízrajzi osztály ez évben annyiban
befejezte, a mennyiben tanulmányából kiderült, hogy
az 1853 —1892-iki időszakban:
a) Paulis körül a víz szilié 1888-ban volt leg
alacsonyabb 119’5 méter adriai tengerszín fölötti
magasságban.
b) Az utolsó liarmincz év lefolyása alatt Radnánál mintegy 30 —40 cm.-rel alább sülyedt a leg
kisebb vizek magassága; a mely jelenség össze
függésben látszik lenni azzal, hogy Paulis körül
egy ötöddel lett nagyobb a Maros medrének szel
vénye, az 50-es évek szelvényéhez képest. A mi
pedig azt illeti, hogy várható-e Paulis körül a kis
víz színének még alább sülyedése ? Erre felelni
teljes pontossággal nem lehet; de annyi mégis ki
mondható, hogy nincs kizárva annak lehetősége,
hogy Paulis körül a kis víz színe még alább sülyedhet.
c) A Paulis körüli kis víz színének további
sülyedése megakadályozható: az ottani Maros medré
nek biztosítása által, illetve: megfelelő magasságú
fenékgát beépítésével. — Erre azonban jelenleg még
nincs szükség; de ha egykor ennek szüksége
mutatkoznék, a tanulmány folytatandó lesz arra
nézve, hogy a fenékgát koronájának mily magasság
adható, hogy árvízlevezetés tekintetében káros
hatása ne legyen.
2. A vízrajzi osztály ez évben is tovább foly
tatta a várható vízállások előrejelzésének tanul
mányát.
3. Külföldi tanulmányútra ez évben Bogdánfy
Ödön kir. segédmérnök küldetett ki Francziaországba, Nagyméltóságod 1894. évi 12,441/V. 1.
számú rendeletének alapján, a vízrajzi munkálatok
és intézmények tanulmányozása végett. — Ezen
tanulmányútról beadott jelentés a „Vízrajzi Évköny
vek“ VII-ik kötetében fog közrebocsáttatni.
VIII. Kiadványok.
A vízrajzi osztály ez évben kiadta a „ Víz
á llá so k “ Vlll-ik kötetét 1893-ról ugyanoly beosztás
sal és tartalommal, mint a megelőző kötetnél.
Megszerkesztette továbbá és sajtó alá bocsá
totta a „ V ízra jzi É v k ö n y v e k 11 Vl-ik kötetét 1891.
és 1892-ik évekről.
Végül: „A T isza h a jd a n és m o st“ czímű
külön kiadványhoz tartozó temérdek adatoknak
földolgozását a vízrajzi osztály ez évben is a lehető
legnagyobb erővel folytatta.
Budapesten, 1895. február 25-én.
P éch Jó zsef,
m inisteri osztálytanácsos, a
vízrajzi osztály vezetője.
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A vízrajzi osztály javaslatai, utasításai es tanulmányai.
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A csapadék eloszlása Magyarországon 1893. és 1894. években.4)
(Magyarország két esőzési térképével, szöveg közé fűzve.)

A meteorologiai és az ombrometriai megfigyelő
állomásokon 1893-ik és 1894-ik években eszközölt
csapadékmegfigyelések adatait két térképen mu
tatjuk be. Minthogy a térkép méretei az évkönyv
alakjához alkalmaztattak, az összes megfigyelő
állomásokat azokon nem tüntettük fel, de az isohyeták szerkesztésénél lehetőleg valamennyit tekin
tetbe vettük.
Az isohyetákat 100—100 mm.-ként húztuk meg
és 200—200 mm. közé eső területeket a különböző
sűrűségű sraffok által tettük szemlélhetőkké.
Az első térképen bemutatjuk a csapadék elosz
lását 1893. évben, melyből kitűnik, hogy 1893-ban
az Északkeleti Kárpátokban volt a legnagyobb csa
padék, azután pedig délnyugoton a Tengerparton.
A csapadék első főmaximumának magja NémetMokra, hol 1533 mm. csapadék méretett, második
főmaximumának magja pedig Fiume, hol 1369 mm.
csapadék volt. Fiúmét csak annyiban tekinthetjük
a főmaximum magjául, a mennyiben nincs Fiume
környékén megfigyelő állomásunk, s így nem mu
tathatjuk ki, hogy a főmaximum magva nagy
valószínűséggel Fuzinétől keletre van. A csapadék
ezen két főmaximumán kívül vannak még mellékmaximumok is, így: Monyásza (1089 mm.), Lepoglava (1062 mm.) és Nagy-Bánya (1012 mm.) kör
nyékén.
A legkevesebb — tehát minimum — volt a
csapadék Erdély keleti részén Gyergyó-Szent-Miklós
és Csík-Somlyó között, melynek magja 511 m m .;
továbbá nagyobb területen a Tisza mentén Körös
és Maros között található a második minimum,
melynek magja N.-Lakon van 527 mm.-rel. Magyarország területén a csapadék mennyisége tehát 511—
1533 mm. között változott. A csapadék ingadozása
1022 mm., eloszlása azonban nem egyenletes, mert
az említett szélső értékeken kívül több olyan
terület is van feltüntetve, melyet önmagába vissza
térő isohyeta vonal határol és ezen területeken
belül a csapadék vagy több volt, mint a határoló
isohyeta vonal mentén, vagy kevesebb, a mit a
térképen a sraffok által tüntettünk fel.
A legnagyobb területet határoló isohyeta a
700 mm.-es, mely a Duna—Tisza közét és az Alföld
legnagyobb részét zárja be. Ezen a zárt területen
belül a csapadék 600 és 700 mm. között ingado
zott; vannak azonban ezen a területen belül olyan*

kisebb kiterjedésű helyek is, melyeken a csapadék
500—600 mm. között ingadozott és ismét olyan
területek, melyeken a csapadék 700— 800 mm.
között méretett. Erdélyben ugyancsak a 700 mm.-es
isohyeta az, mely a legnagyobb területet, mint olyant
határolja, melyen belül a csapadék mennyisége álta
lánosságban 600—700 mm. között ingadozott, itt
is a 700 mm.-es isohyetán belül van egy kisebb
terület Mócs és Teke környékén, hol a csapadék
mennyisége 500—600 mm. között változott és egy
másik terület Maros-Vásárhely és Fancsal környékén,
hol a csapadék 700—800 mm. között ingadozott.
A második térkép bemutatja a csapadék elosz
lását 1894. évben. Itt három főmaximumot külön
böztettünk meg: Az első a Tengerparton, a máso
dik és harmadik az Északkeleti Kárpátokon van.
Az első főmaximum magja Fuzine, hol 2000 mm.-en
felül esett csapadék, a második főmaximum magja
Szinevér-Polyána, hol 1517 mm. csapadék volt, és
a harmadik magja Polena, hol a csapadék 1404
mm.-t tett. Ezeknek a helyeknek környékein kívül
még nagy csapadék volt: Lepoglava (1279 mm.),
Ó-Hegy (1082 mm.), Nagy-Bánya (920 mm.) és
Monyásza (904 mm.) környékén.
Legkisebb — tehát minimum — volt a csa
padék Szeged és Szolnok között. A minimum
magja Ó-Bessenyőn volt (327 mm.). Ennél vala
mivel több csapadékot mértek még a következő
állomásokon, melyek a nevezett minimum területén
kívül esnek: Balkány (375 mm), Mezőkeszi (393
mm.) és Erdélyben Kocsárd (386 mm.) környékén.
A csapadék ingadozása — nem tekintve a Tenger
partot — 1894-ben 1190 mm., oszlása pedig egyen
lőtlen volt.
Legnagyobb területet határoló zárt isohyeta az
500 mm.-es, mely a Duna—Tisza vidékének nagy
részén és az Alföldön vonul át. Ezen a zárt terü
leten belől a csapadék általában 400—500 mm.
között ingadozott, nem tekintve a már említett
minimumokat és Budapest környékén mutatkozó
500—600 mm. csapadékos területet. Erdélyben is
az 500 mm.-es isohyeta zárt területet határol, melyen
belül a csapadék folytonosan csökkent.
A Magas-Tátra és a Kis-Kárpátok területén,
minthogy csak kevés megfigyelő állomással rendel
keztünk, az isohyetákat csak nagy bizonytalan
sággal szerkeszthettük meg.

* A ra. fcir. országos meteorologiai és földmágnességi intézet igazgatóságának jelentése.
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A CSAPADÉK ELOSZLÁSA MAGYARORSZÁGON 1893. ÉS 1894. ÉVEKBEN.

A két csapadékos viszonyokat feltüntető tér nyékét — továbbá az Északi és Északnyugoti Kár
kép összehasonlításából nyerjük, hogy a főmaxi- pátokban és a dunántúli Dombvidéken az átlagos
mumok az Északkeleti Kárpátokban és a Tenger értéknél kevesebb csapadék esett. Ugyancsak a
parton helyezkednek el, továbbá vannak még maxi fenti táblázatból konstatálható, hogy 1894. évben
mumok az alacsony Tátrában, Zalamegye délnyugoti az egész országban — kivéve Kolozsvár, Budapest
és Varasdmegye északi részén és Biharmegye déli és Csáktornya vidékeit — mindenütt az átlagos
részén. Minimumok pedig a Duna—Tisza között, értéknél kevesebb csapadék esett.
továbbá Erdélyben Torda-Aranyos, Alsó-Fehér és
A táblázat második része a csapadékos napok
Kis-Küküllő megyék egybeszögelése környékén mu viszonyait — vonatkoztatva az átlagos értékre —
tatkoznak.
tünteti fel. Ebből némi képet nyerhetünk a csapaCsapadék miliméterekben
A z á llo m á s n e v e

Csapadékos napok száma

E 1t é r é s
1893
1894

Átlagos érték

Átlagos érték

E l t é r é s
1893
1894

_ 110

129

— 83
+ 43
+ 91
— 200
— 125

129

666
958
646
594

+ 31
3
+
— 157
+ 88
+ 90
+ 132

118
100
110
111

F i u m e ........................................................

1591

— 222

— 216

147

+ 42
— 0-2
+ 6
+ 7
+ 2
0
— 17

G y u la feh ér v á r.........................................

586

— 103

125

— 3

K e sz th e ly ...................................................

654

62

M a g y a r - Ó v á r .........................................

622
911
844
595

77

112
125
131
116
131

+

K o lo z sv á r...................................................
K örm öczb án ya.........................................
K ő s z e g ........................................................

+ 120
— 6
+ 74
— 49
— 168

N a g y -B á n y a ..............................................

1057

— 137

152

— 2

—

7

N agy-Szeben..............................................
N y íreg y h á za ..............................................
Ó - G y a lla ...................................................

680

132

625
588

+ 13
+ 39
+ 27

91

— 233

101

— 10
+ 2

+
+
+
—

1
34
22

Pannonhalma

145
76
139
130

—

1

61

— 31

129

— 6

131

— 13
+ 34
1
+

B esztercze...................................................

720

B e s z te r c z e b á n y a ....................................

908

B u d a p e s t ...................................................
C s á k t o r n y a ..............................................
D ebreczen...................................................
E g e r .............................................................

18
+
— 45
+ 36
+ 112
+ 130

.........................................

600

— 44

P é c s .............................................................

844

+

P o z s o n y ...................................................

686

R u s z k a b á n y a .........................................

965

S e lm e c z b á n y a .........................................
S z e g e d ........................................................

907
546

S z e p e s - I g ló ..............................................
Ungvár
...................................................

674

Z á g r á b ........................................................

798
902

+
— 55
— 23
+

58

+

88

+ 112
70

Általánosságban 1893-ban több csapadék esett,
mint 1894-ben. Ez a különbség főleg az Alföldön
feltűnő, hol például Debreczenben 290 mm.-rel és
Szegeden 204 mm.-rel esett kevesebb csapadék
1894-ben, mint 1893-ban. Az 1893. és 1894. évi
csapadékeloszlásnak az átlagos csapadékeloszlástól
való eltéréseinek feltüntetése czéljából néhány
állomás adatainak a 20—25 évi észleletekből nyert
átlagos adatoktól való eltéréseit táblázatba fog
laltuk.
A táblázatban foglalt különbségek azt mutat
ják, hogy 1893-ban hazánk keleti részén, kivéve
Erdély délnyugoti területét, az egész Nagy-MagyarAlföldön és a Kis-Magyar-Alföldön több csapadék
esett a normális értéknél, ellenben Máramarosmegyében — kivéve N.-Mokra kis kiterjedésű kör-

-

34
168
— 28

+

—
—
—
—
—

— 127
— 147
— 177
— 82
— 24
ISO

110
107
96

117
108
143
152
138

9

+ 6
+ 4
— 8
—

1

—

1

+

13
18

+ 26
— 18
+ 20
— 1
— 17
— 11
— 9
+ 2
— 10
+ 8
— 2
— 8
— 22

9

— 14
+ 29
+ 16
— 22
+ 29
+ 5
5

dék gyakoriságáról. Ugyanis míg 1893-ban Magyarországnak csaknem egész területén — kivéve
Erdély délnyugoti részét, a Bánságot és a Fertőtó
vidékét — az átlagos értéknél több napon át esett,
addig 1894-ben csak Erdélyben, az Északkeleti,
Északi és az Északnyugoti Kárpátokban és a KisMagyar-Alföld egyrészén volt gyakoribb a csapadék,
mint az átlagos érték; ellenben a Nagy-MagyarAlföldön és a Dunán túl kevesebb napon át esett.
Az említettekből tehát kitűnik, hogy általában
1893-ban a csapadék — vonatkoztatva a normális
viszonyokra — ellenkező jellegű, mint 1894-ben és
így az 1893. év a nedves évek közé, az 1894. év
pedig a száraz évek közé sorolható.
Dr. K o n k o ly M ikló s
m inist, tanácsos, kir. igazgató.

A Szeged város melletti Tiszameder alakulásának nyilvántartása
és tanulmányozása.
(Az I. és Il-ik s z á m ú k ü l ö n raj z m e l l é k l e t t e l . )

A Szeged város melletti Tiszameder alakulá
sának nyilvántartása és tanulmányozására szolgáló
keresztszelvényeket 1893-ban november lió 1-től
18-ig terjedő időszakban vettük föl újra, a mely
időben a szegedi vízállás -(- 159 cm. és 360 cm.
között váltakozott; 1894-ben pedig november hó
10-től 21-éig tartott a fölvétel, a mely idő alatt a
szegedi vízállás + 310 cm.-ről -f- 111 cm.-re apadt; az
1895-ik évi fölvétel pedig október 10- és 27-ike
közti időben történt, midőn a vízállás ezen idő alatt
— 76 cm.-ről — 7 cm.-re áradt.
A Szeged város melletti Tiszameder felső sza
kaszán, az 1892-ben megkezdett és 1894-ben befe
jezett mederrendezés következtében — a szabályozó
művek hatásának megítélhetésére — fölvételeink
feldolgozásánál az 1887-ik év óta folytatott eljá
ráshoz képest, némi módosítások váltak szükségessé.
Mielőtt ezen módosítások ismertetésébe fog
nánk, czélszerűnek láttuk tanulmányunk kiegészí
téséül a mellékelt rajzlapon (I. sz. külön rajzmel
léklet) bemutatni a Tisza folyó azon szakaszának helyszínrajzát, a melyre megfigyeléseink vonatkoznak.
E helyszínrajzba, melynek mértéke 1:12,500hoz, belerajzoltuk a töltéseken és partokon kívül
a keresztszelvények helyét, a Maros toroki víz
osztóművet és a párhuzamműveket, a folyó sodrát
1891-től kezdve 1895-ig évenként, s végre az új
szakaszbeosztást.
Ugyanis a szabályozó művek más szakaszbe
osztást állapítanak meg a múlthoz képest s ezért
az eddigi kilencz szakasz helyett négy szakaszra
osztottuk, még pedig:
I. Szakasz: a jelenlegi Marostoroktól a szabá
lyozó művek felső végéig; l-ső szelvénytől 4-ig;
308 m. hosszban.
II. Szakasz: a szabályozó művek felső végétől
azok alsó végéig; 4-ik szelvénytől 24-ig; 2048 m.
hosszban.
III Szakasz: a szabályozó művek alsó végétől
a vasúti hídig; 24-ik szelvénytől 42-ig; 1794 m.
hosszban.
IV.
Szakasz : a vasúti hídtól a Boszorkány
getig; 42-ik szelvénytől 58-ig; 1590 m. hosszban.
Ugyan ezen rajzlapon adjuk a jellegző szel
vényeket, úgy hogy az 1891. évi állapot vékony
vonallal, az 1895. évi pedig vastagabb eredményes
vonallal van egymásra rajzolva, mi által a válto

zás feltűnőbbé válik. Az I. szakaszra az l-ső számú
szelvény alakját találtuk jellegzőnek, a II. szakaszra
a 13-ik számú szelvény alakját, a III. szakaszra a
36-ik számú szelvény alakját, a IV. szakaszra pedig a
46-ik számú szelvény alakját. A szelvények mér
téke : szélesség 1: 4000-hez magasság 1: 400-hoz.
A helyszínrajzba belerajzolt évenkénti sodor
vonalak vizsgálatából látjuk, hogy az I. és II. sza
kaszokban, tehát a szabályozott részen még min
den rendszer nélkül kalandoznak egyik parttól a
másik felé, annak jeléül, hogy azon szakaszon a
mederképzés a Marosból eredő hordalék lerakodás
sal még nincsen egyensúlyban, habár az 1895. évi
sodorvonal már sokkal mérsékeltebb görbékben tér
el az egyenes iránytól, mint az előbbi éveké. A
21. szelvénytől a sodorvonalak a homorú oldalhoz
szorulnak s egy csomóban húzódnak egészen a
29. szelvényig, innen kezdve áttérnek a középfelé
s haladnak körülbelül a meder közepén, míg a 40.
szelvénynél átcsapnak a másik oldalra. Ezen átcsapás évről-évre lejebb jelentkezik, úgy hogy míg
1891-ben a 42—43. szelvények közt volt, addig
1895. évben a sodorvonal már a 45. és 46. szel
vények között csap át a túlsó oldalra. A sodorvo
nal változása ezen részen oly éles görbében törté
nik, hogy a balparton egészen a parthoz simulva
azt kimosta, a minek meggátlására, 1895. év őszén
a part biztosítására egy kőhányást kezdtek építeni,
körülbelül a 47. szelvénytől kezdve lefelé mintegy
két kilométer hosszban, s ennek hatása — habár
a vízrajzi osztály fölvételei alkalmával még csak
mintegy 500 méter hosszban volt kiépítve — már
is látszik, a mennyiben az 1895. évi sodorvonal
ezen hosszban eltér a parttól.
A szabályozás hatásának megítélésére a Tisza
medrének állapotát az 1892. évtől kezdve a szabá
lyozást közvetlenül megelőző 1891. évi állapottal
hasonlítjuk össze.
Hogy ezen összehasonlítást megtehessük, az
1891. évi fölvétel keresztszelvényeit úgy dolgoztuk
át, hogy a szabályozási műveket beleképzelve, az
ezek által elvágott területek elhagyásával, a szá
szi
mításaink alapjául vett valóságos lefolyási szelvé
nyeket kaptuk.
A II. szám alatt külön mellékelt diagrammok
ban azonban belerajzoltuk az 1891. évi fölvételt is,
— az eredeti állapothoz képest feldolgozva — s
így ezen rajzokon a II. szakaszon két 1891. évi
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vonal látszik. A folytonos vonal az 1891. évi ere
deti állapotot, a gyöngén pontozott vonal pedig a
szabályozottnak képzelt állapotot tünteti föl ; így
tehát a két vonal különbsége azt mutatja ki, hogy a
szabályozási művek mennyit vágtak el a szelvényből.
A „Vízrajzi Évkönyvek “-ben eddig közölt, a
meder teljes szélességére, mélységére és a szelvényterületekre vonatkozó, kimutatások összeállításánál
ehhez képest azon módosítást alkalmaztuk, hogy a
folyónak —- a szabályozási művek következtében
létrejött — valóságos lefolyási szelvényei vétettek
alapul, vagyis:
a) „0“ vízszín alatti szélesség, legnagyobb
mélység, középmélység és szelvényterületekre vo
natkozólag a „0“ vízszín alatti lefolyási szelvény (A
II. sz. külön rajzmellékleten levő keresztszelvény
vízszintesen vonalozott része);
b) a 0 és + 5 m. vízállás közötti szelvényterületek kimutatásánál a 0 és r 5 m vízállás kö
zötti lefolyási szelvény (A II. sz. külön rajzmel
lékleten levő keresztszelvény dőlt vonásokkal
berajzolt része);
c) a + 5 m. vízállás alatti szelvényterületek
összehasonlításánál a + 5 m. vízállás alatti lefolyási
szelvény (A II. sz. külön rajzmellékleten levő ke

resztszelvény vízszintesen és dőlten vonalozott részé
nek összege).
A meder 1891. évhez viszonyított feltöltései
nek és kimosásainak meghatározásánál azonban az
előbb a), b), c) alatt felsorolt lefolyási szelvénye
ken kívül, még
d)
a szabályozó művek által elvágott holt
szelvényterületeket (Az I. sz. külön rajzmellékleten
levő keresztszelvény szabadon hagyott részét) is
kimutatjuk és összehasonlítjuk.
A meder köbtartalmának változásait úgy raj
zoltuk föl, hogy metszékeknek felraktuk a keresztszelvények távolságait, rendezőknek pedig az illető
keresztszelvények 1891. évhez viszonyított terület
növekedését vagy csökkenését.
Ezen eljárás szerint szerkesztettük a II.
számú külön rajzmellékleten levő diagrammokat is,
még pedig a szabályozó művek által elvágott terü
letre a „0“ vízszín alatti és a 0 és + 5 m. vízállás
közötti holt szelvényterületekre külön-külön.
A feltöltéseket és kimosásokat, a tengely és
a törött vonal által bezárt egyes területek adják;
könnyebb tájékozás végett azonban ugyanezen ada
tokat a csatolt kimutatásban szakaszonkénti tömeg
értékükben kiszámítva is adjuk.

I. Kimutatás a Marostoroktól a Boszorkányszigetig terjedő 5740 m. hosszúságú Tiszamederben
— 1891-től kezdve 1895-ig — véghezment változásokról. Szélesség, mélységek, területek.

É V

I. Szakasz.

II. Szakasz.

A szabályozott rész
összesen

III. Szakasz.

IV. Szakasz.

A szabályozatlan rész
összesen

A jelenlegi Maros
toroktól a szab.
művek felső végéig
l-ső szelvénytől 4-ig

A szab. müvek felső
végétől a szab
művek alsó végéig
4-ik szelvénytől
24-ig

A jelenlegi Marostoroktól a szab.
művek alsó végéig
1-ső szelvénytől
24-ig

A szab. művek
alsó végétől
a vasúti hídig
24-ik szelvénytől
42-ig

A szab. művek alsó
végétől a Boszor
kány-szigetig
24-ik szelvénytől
58-ig

308 m. hosszban

2048 m. hosszban

2356 m. hosszban

1794 m. hosszban

A vasúti hídtól
a Boszorkány
szigetig
42-ik szelvénytől
58-ig
1590 m. hosszban

éven
ként

egy évi
változás
fogyott

növe
kedett

évenként

egy évi
változás
fogyott

növe
kedett

évenként

egy évi
változás
fogyott

növe
kedett

éven
ként

egy évi
változás
fogyott

növe
kedett

évenként

egy évi
változás
fogyott

növe
kedett

3384 m. hosszban
éven
ként

egy évi
változás
növe
kedett

fogyott

I., 1Y «0» vízszín szélessége, átlag (m.)
1891-ben
1891 „

1892
1893
1894
1895

„
„
„
„

172
172

168
173
174
172

265
160

4
5
1
2
0

1 8 9 1 -1 8 9 5

249
162

105

1
1

159
158
158
159

1

0

128
128

87

126
129
130
132

1

161
161
161
161

191
191

2
3
i
2
4

.

1

1

158
158

193
198
199
206

2
5
1
7

158
162
162
167

4
5

15

9

II., «0» vízszín alatti legnagyobb mélység, átlag (cm.)
1891-ben
1891 „

1892
1893
1894
1895

„
„
„
„

1891— 1895
Évkönyv V II.

487
487

376
253

487
1025
815
810

389
399
405
432

.
210
5

538

323

395
292

123

,
,
•

136
10
6
27
179

406
503
474
495

484
484

860
860

103

29
.

114
97
.
21

•

203

828
908
912
951

32

.

.

80
4
39

•

91

456
494
438
555

682
682

28
.
56
.
•

38
117

652
713
689
765

30
61
24
76

71

83
3
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II. Szakasz.

I. Szakasz.

ÉV

A szabályozott rész
összesen.

A jelenlegi Maros A szab. művek felső A jelenlegi Maros A szab. művek alsó
toroktól a szab.toroktól a szab.
végétől a vasúti
végétől a szab
művek felső végéig művek alsó végéig művek alsó végéig
hídig
4-ik szelvénytől
24-ik szelvénytől
1-ső szelvénytől 4-ig
1-ső szelvénytől
24-ig
42-ig
24-ig
308 m. hosszban
2048 m. hosszban
2356 m. hosszban
1794 m. hosszban
évenként

egy évi
változás
j fogyott

évenként

i növe
kedett

egy évi
változás
fogyott

növe
kedett

egy évi
változás
évenként
j növej fogyott 1 kedett

IY, Szakasz.

A szabályozatlan rész
összesen.

A vasúti hídtól
a Boszorkány
szigetig
42-ik szelvénytől
58-ig

A szab. művek alsó
végétől a Boszor
kány-szigetig
24-ik szelvénytől
58-ig
3184 m. hosszban

III. Szakasz.

évenként

1590 m hosszban

egy évi
változás
éven1 növe- ként
fogyott
! kedett

egy évi
változás
fogyott

I növe1 kedett

23
.
24
.

.
.
27
,
86
66

évenként

egy évi
változás
fogyott

I növe1 kedett

III. „0“ vízszín alatti középmélység, átlag (cm.)
1891-ben
1891 „

1892 „
1893 „
1894 „
1895 „
1891— 1895

268
267

321
591
414
435

186
154

1

.
.
177

54
270
21
168

•

199
173

32

231
281
294
308

77
50
13
14
154

540
540

16

.
.
18

246
332
314
329

63
96
15
174

511
556
564
604

390
309

29
.

•

.
45
8
40
64

286
313
289
375

431
431

405
442
434
496

,
26
,
8

37
62
65

IV. „0“ vízszín alatti szelvény-terület, átlag (m 2)
1891-ben
1891 „

1892 „
1893 „
1894 „
1895 „
1891—1895

460
458

2

540
1018
713
746

.
.
305
,

485
249

82
478
.
33
288

368
446
464
490

481
283

236

.
•
.
.

119
78
18
26
241

671
671

198

.

396
541
506
533

113
145
.
27
250

35
.

620
700
713
777

588
588

51
.
.

80
13
64
106

549
613
570
771

632
632

39
64
43
.

201
183

587
659
646
774

,
45
.
13
#
•

ш
72
128
142

V. „0“ és -)- 5 méter vízszín közötti szelvény-terület, átlag (m 2)
1891-ben
1891 „

1892 „
1893 „
1894 „
1895 „
1891— 1895

968
958

942
968
960
966

.
■
16
8
,
•

1434
1327

107

1316
26 1305
.
1334
6 1326
8

11
11
.
8
1

1355
1266

818
818

89

1254
1249
29 1271
.
1266

12
5
.
5
0

22

1140
1140

822
834
870
911

4
12
36
41
93

0

968
968

1131
1141
1135
1151

,

968
10 979
,
995
16 1024

•

11

9
6

11
16
29
56

VI. -+- 5 méter vízszín alatti szelvény-terület, átlag (m 2)
1891-ben
1891 „

1892 „
1893 „
1894 „
1895 „
1891—1895

1418
1416

2

1482
1986
1673
1712

.
.
313
.
•

1919
1576

66 1684
504 1751
1798
39 1816
296

1836
1549

343

•

108
67
47
18
240

1489

.
1489
101 1442
140 1534
.
1583
22 1688
250

287

.

1650
1790
1777
1799

13
.
•

1728
1728

47

,
92
49
105
199

1600
1600

1680
1754
1705
1922

48
49
.
•

VII. A szabályozási művek által elvágott holt szelvény-terület, átlag (m 2)
1891-ben
1891 „

1892 „
1893 „
1894 „
1895 „
189 1 -1 8 9 5

344

204
142
127
176

140
62

4

15

1

168

49

.j
!
I
1

,
1555
75 1638
1641
217 1798
194

45
.

83
3
157
198
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II. Kimutatás a Maros-toroktól a Boszorkány-szigetig 5740 m. hosszúságú Tisza-mederben
1891-től kezdve 1895-ig véghezment változásokról. Köbtartalomváltozások.
II. Szakasz.

I. Szakasz.

É

V

A jelenlegi Maros A szab. művek
toroktól a szab.
felső végétől a
művek felsű
szab. művek alsó
végéig
végéig
1-ső szelvénytől 4. szelvénytől
4. szelvényig
24. szelvényig

A szabályozott rész
összesen

III. Szakasz.

A j elenlegi Maros A szab. művek
alsó végétől a
toroktól a szab.
müvek alsó ve
vasúti hídig
géig
l-ső szelvénytől 24. szelvénytől
24. szelvényig
42 szelvényig

IV. Szakasz.

A szabályozatlan rész
összesen

Összesen

A vasúti hídtól
a Boszorkányszigetig

A szab. művek
alsó végétől
a Boszorkány
szigetig
24. szelvénytől
58. szelvényig

A jelenlegi Maros
toroktól
a Boszorkányszigetig
1-ső szelvénytől
58. szelvényig

42 szelvénytől
58. szelvényig

308 m. hosszban 2048 m. hosszban 2356 m. hosszban 1794 m. hosszban 1590 m. hosszban 3384 m. hosszban 5740 m. hosszban
egy évi változás egy évi változás egy évi változás egy évi változás egy évi változás egy évi változás
fogyott

növekedett

fogyott

növekedett

fogyott

növekedett

növekedett

fogyott

fogyott

növekedett

fogyott

egy évi változás

növekedett

fogyott

növekedett

VIII. A szabályozási m űvek által elvágott meder köbtartalom változásai (m3)
1891—92
1891—93
1891—94
1891—95

281855
.

•

,

.

•

•

325370
355632
251670

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

•

.

.

.

•

,

•

•

•

•

•

•

•

IX. „0 “ vízszín alatti meder köbtartalom változásai (m3)

•

•

19212
176888
82246

.

241256
417610
434859

•

84614

•

496742

1891—92
1891—93
1891—94

.

1891—95

.
,

260468
594498
517105
581356

75966

70117
55454
97664

.

33166

209390

■

146083
.

.

99524
64498

285116

•

494506

44070

.

•

,

•

114385
694022
581603
1075862

X. „0“ é s + 5 m. vízszín közötti meder köbtartalom változásai összesen (m 3)
1891—92

3946

1891—93
1891—94
1891—95

.

•

24816

20870
2772
862
3107

44353
.

41581
13831

4255

.

.

.

14693

1148

12408
35206

15189

99597
173447

10441

2781
129

.

14884

'

.

•

27597
35335
89156
188331

.

6246
103849
187183

•

XI. + 5 m vízszín alatti meder íöbtartalom változásai összesen (m 3)
1891—92
1891—93
1891— 94
1891—95

•

•

15266
179660

.

220386
373257

.

235652
552917

83108

.

448690

.

531798

87721

492487

580208

Kimutatásainkban — melyekben az 1891—
1895-ig terjedő fölvételek eredményeit közöljük —
az 1891. évi szabályozatlan, valamint a szabályo
zottnak képzelt 1891. évi adatok összehasonlításából
eredő változásokat apróbb számokkal tüntetjük ki,
hogy ez által az 1887. évtől folytatott tanulmá
nyainkkal összekötő kapcsot nyerjünk.
A vastagabb számok ennélfogva az 1891. évtől
1895-ig terjedő összes változásokat, az apróbb szá
mok pedig az 1891. évi állapottal való vonatkozást
adják.
A meder szélességére, mélységeire és terüle
teire vonatkozó kimutatásoknál, az I. és II. szakaszt,
mint már szabályozott részt, külön összegeztük s

63558

85306

•

90660

•

197261
382837

.

43607
•

148864
44199
.

300000

.
.

86788
687776

134859
153654
682837

685452
•

1263045

külön a III. és IV. szakaszt, a mely még nincsen
szabályozva.
A mellékelt kimutatásokból és diagrammokból
látjuk, hogy úgy a Marostoroknál kiépített vízosztó
mű, mint az alatta levő párhuzamművek az ugyan
ott végzett mederkotrásokkal együtt évről-évre
kedvezőbben alakítják ezen szakasz mederviszonyait,
a mennyiben állandó szélesség mellett a mélységek
növekednek; sőt a meder a szabályozó művek alatt
levő szakaszokon is, hol kotorva nem lett, csekély
szélességváltozás mellett a mélységekben és terü
letben növekedést mutat.
P éch Jó zsef,

L u k á c s Is tv á n ,

m inisteri osztálytanácsos.

kir. s. m érnök.

3*

Árvízjelzések 1893 és 1894^ben.
A Tisza völgyében 1893-ban két oly magasságú
árhullám vonult végig a Tiszán — nevezetesen márczius 11-től ápril 4-ig és június 11-től 26-ig, öszszesen 41 napon át, — melyekre nézve a vízrajzi
osztály naponként tényleg végrehajtotta az 1—3
nap múlva várható vízállások előrejelzéséhez szük
séges műveleteket.

5-ször, azaz: TI
3 „
„
0-7
1 „
„
0-2

esetben (31—40) cm. különbözettél,
„ (4 1 -5 0 ) „
„ (6 1 -7 0 ) „

1894-ben, az árhullámok csekélysége miatt,
nem igen volt alkalom az árvizek előre jelzésére.
De különben is ettől eltekintve, mivel a vízrajzi
osztály naponkint szétküldte az illetőknek a víz-

Ki m u t a t á s

t

+

i

( 0 - 1 0 ) cm.-rel

%

+

.+

-+

4~

(11— 20) cm.-rel (21— 30) cm.-rel (31— 40) cm .-rel (41— 50) em.-rel (51— 60) cm .-rel (61— 70) cm.-rel

A
száma

j

Sorszám

V íz m é r c z e
á llo m á s

Az előre jelzett vízállás nagyobb, vagy kisebb volt a ténylegesnél

száma

%

száma

7«

j

e

száma

1 z
0/
/0

é

s

száma

7o

száma

7o

száma

0/10

Az előre jelzés
összes száma

H ány nappal tö rté n t
előre a je lz é s ?

az 1893-ik évi márczius 11-től április 4-ig, és június 11-től 26-ig előre jelzett és későbben tényleg bekövetkezett vízállások közötti
különbözetekről.

1

Szat már. . . .

i

29

87-9

3

91

i

30

2

Vásáros-Namény

i

313

i

63

i
i
2

7
1

17 5
200

i
2

25
400

5

Csap . . . . .
Tokaj . . . .
Tokaj . . . .
Tisza-Füred . .

500
90-5
750
400

5

3
4

8
19
30
2

1

16

666

6

250

1

42

6

Szolnok

. .

.

1

36

923

3

Szolnok
Szolnok
Csongrád
Csongrád

.
.
.
.

. .
. .
. .
. .

12
1
38
22

85-7
1000
97 4
91 7

2
1
2

2-6
8-3

39
14
1
39
24

Szeged . . . .

2
3
1
2
1

7-7
143

37

949

2

51

39

Szeged . . . .

2

17

850

3

150

Török-Becse . .

1
2
1
1

39

1000

21
38

1

4*5

27

955
1000
692

6

154

4

102

1

26

392

86-5

42

93

10

22

5

11

7
8
9

Török-Becse . .
10
11

T i t e l ....................
A rad .....................
Összesen

. .

.

33
i
2

1

6-2

i

6-2

2

50

16
21
40
5

9-5

42

24

20

*

•

1

2-6

39
22
38
39

1

02

453

•
*

3

0-7

Ezen árvízjelzésünk eredményének számbeli ada járások átnézetes térképét, és ezzel bő tájékozást
tait az alább következő kimutatásban állítottuk össze, nyújtott a helyenként várható vízállásokról, ezért
a mely kimutatás magában foglalja úgy a külső hiva 1894-ben a vízrajzi osztály teljes erejéből főképen
talokkal és ármentesítő társulatokkal közölt jelzése oda törekedett, hogy a levonuló árhullámok tető
ket, valamint azokat is, melyek jelzése a vízrajzi zésének magasságát — habár csak kisebb pontos
osztályban megtörtént ugyan, de csekély jelentősé sággal is — minél távolabbi időre legyen képes jó
gük miatt a külső érdekeltekkel nem közöltetett. előre jelezni.
A fenti kimutatás szerint 1893-ban 453 víz
Erre különösen a júniusi és októberi árhullá
jelzés történt: Szatmár, V.-Namény, Csap, Tokaj, mok nyújtottak alkalmat, a midőn júniusi árhul
T.-Füred, Szolnok, Csongrád, Szeged, Török-Becse, lámnál 1—7 nappal jeleztük előre a lielyenkint
Titel és Aradra, összesen 11 főállomásra oly ered várható kulminálás magasságát 0—26 cm. pontos
ménynyel, hogy az előre jelzett vízállás megegye sággal ; az októberi árhullám levonulásakor pedig
zett a később tényleg bekövetkezett vízállással:
1—6 nappal jeleztünk előre 0— 52 cm. pontos
sággal.
92-szer, azaz: 86-5°/0 esetben (0— 10) cm. különbözettél.
42
„
,
9-3
„ (1 1 -2 0 ) ,
P éch Jó zsef,
10

„

„

2-2

„

(2 1 -3 0 )

„

m inist, oszt.-tanácsos.

Jelentékenyebb folyóink vízjárása 1893J)an.
Bevezetés.
Miként a „Vízrajzi évkönyvek“ VI. kötetében
jeleztük, a vízjárások átnézetének grafikai föltün
tetése tetemes kiadásba kerül s éppen ezért ez
alkalommal közlését elhagytuk. Ezt annál is inkább
megtehettük, mert az 1893-ik évben oly kivételes
árvizek, melyeknek behatóbb tanulmányozása szük
séges volna, nem voltak, sem a vízjárásnak kiválólag föltűnő mozzanatai nem mutatkoztak, és végül
mert a „Vízállások“ VIII. kötete az árhullámoknak
vízállások szerinti rajzát úgy is hozta.
Mindazonáltal ez alkalommal sem mulasztjuk
el a folyók vízjárását szavakba foglalva, meg
ismertetni.
I.

A Dunának és mellékfolyóinak vízjárása
1893-ban.
A Duna árhullámai.
Hogy a Dunának az 1893. évi általános víz
járását megismerjük, e czélból a Duna 1893. évi
középvízállásait és az 1880-tól 1889-ig terjedő tíz
évi cziklus átlagos középvízállásait összehasonlítás
czéljából a következő táblázatban állítottuk össze :
A Duna középvízállása 1880—89. és 1893. években.
Vízmércze

Pozsony ......................
S z a p ..........................

. . . .

centiméter

236

hydrograde

233
221

.
.

187

P a k s ...........................

218

231

39
39

32
39

250
232
253
242

29
37
35

34

257

34

237

25
28
32

31
36

250
238
219
208

31
37

F á j s z ...........................
B a j a ...........................

274

hydrograde

40

.

257

Nagy- Maros . . . .
V á c z ...........................
B udapest.....................
E r c s i ...........................
.
.

centiméter

250
266

M ó c s ...........................

Duna-Pentele .
Duna-Földvár .

1893-iki középvíz

.

G önyő..........................
Komárom . . . .
Esztergom

Átlagos középvíz
1880-89-b en

40

191
202

35
33
32

212

35
34

261

38

Vizmércze

Átlagos középvíz
1880—89-ben
centimeter

M o h á c s ......................
Bezdán

.....................

300
.

A p a t i n .....................
G o m b o s .....................
Vukovár .....................
P a lá n k a .....................

332

Ú j v i d é k .....................

257

hydrograde

50

Orsóvá

......................

210
277

hydrograde

47

311

43

49

315
292
248
266

49

231

46
48
44
45
45

242

39

248
213
229
193
252

37
34
35
35
44

.

.

373
241
242

centimeter

278

Szl ankamen. . . .
Z i m o n y .....................
Pancsova
. . . .
B áziás...........................
Drenkova . . . .

1893-iki középvíz

41
38
37
38
48

Ez összeállításból látható, hogy az 1893-ik év
középvízállásai nem nagyon különböznek az átla
gostól ; mégis megjegyezhető, hogy az alsóbb sza
kaszon az 1893-iki közép valamivel az átlagos alatt
maradt.
A Dunának 1893-ban kilencz olyan árhulláma
volt, melynek tetőzése Pozsonytól Orsováig összefüggőleg vonult le.
E kilencz árhullám közül csupán egy volt
nevezetes, mely február—márcziusban vonult le a
jégmenettel kapcsolatban s ez általán az egész
esztendőben legmagasabb volt. Magassága szeszé
lyes változásokat m utat; fölebb, vagy lejebb száll
a helyenkénti torlódások és a jégpadok felbomlásai
szerint; Pozsonynál 96 fokot, Komáromnál 82 fokot,
Esztergomnál 77 fokot, Budapesten 86 fokot, Ercsi
nél 97 fokot, Paksnál és Domborinál 115 fokot ért
el, hol a jég összetorlódása miatt kivételes vízállá
sok jöttek létre ; de aztán lassanként megkisebbe
dik az árhullám s Bajánál 99 fokra, Orsovánál
84 fokra apad le.
A kilencz teljes árhullámon kívül volt még
63 csonka árhulláma a Dunának, melyek közül
több csak a jéggel kapcsolatos duzzadások folytán
állott elő s igen csekély hosszúságra terjedt.
A legkisebb vízállások ez alkalommal is télen,
januárban és deczemberben jelentkeztek, de kivé
telesen alacsony nívóra általában nem igen sülvedtek le ; csak Drenkova és Orsóvá közt találunk
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igen kis vizeket januárban; amott — két, emitt
egy fokú volt a legalacsonyabb víz.
Az árhullámok kulminácziójának lehuzódása igen
különböző ideig tartott; a február—márczius havi
jeges árhullám 25 nap alatt, a májusi 18 nap alatt,
a május—júniusi 18 nap alatt, a júliusi 11 nap
alatt, az augusztusi 13 nap alatt, az októberi l-ső
öt nap alatt, az októberi 2-ik 10 nap alatt, a
novemberi 11 nap alatt, a november—deczemberi
11 nap alatt tette meg útját Pozsonytól Orsováig.
A Duna árhullámainak hosszúságáról, vagyis
minimális vízállástól minimális vízállásig terjedő
időtartamáról némi felvilágosítást nyújt az alábbi
összeállítás, mely megmutatja, hogy 1893-ban hány
árhullám jelentkezett állomásonkint a Dunán.
P o zso n y n á l............................... 47
S z a p n á l.....................................51
Gönyőnél..................................... 50
Komáromnál............................... 45
M ó c s n á l.....................................43
E szterg o m n á l.......................... 40
N.-Marosnál................................37
V á c z n á l..................................... 47
Budapestnél............................... 42
E r c s in é l.....................................39
D .-P e n te lé n é l.......................... 35
D .-F öld várn ál.......................... 32
P a k s n á l .....................................30
Dom borinál............................... 27
B a j á n á l .....................................27
M o h á c sn á l............................... 28
Bez dánnál.....................................23
Apatinnál.....................................21
G om b osn ál............................... 22
V ukovárnál............................... 21
P a lá n k á n á l............................... 18
Ú jv id é k n é l............................... 21
Szlankamennél.......................... 15
Z im o n y n á l............................... 20
Pancsovánál............................... 19
Báziásnál.....................................28
Drenkovánál............................... 29
Orsovánál.....................................28
E sorozatból általánosságban az tűnik ki, hogy
Pozsonytól Szlankamenig fogy az árhullámok száma,
innen Orsováig ismét valamivel megnő. A közbeneső eltérések e szabálytól leginkább a jég és szél
okozta vízszínváltozásokkal kapcsolatosak.
A vízszínváltozások legélénkebbek voltak a
tavaszi jégmenettel kapcsolatos árhullámnál, mikor
is az egyes torlódások igen hirtelen duzzasztották
föl a vízszínt.

A Duna mellékfolyóinak árhullámai.
A Vág 1893-ik évben Szereden 51 árhullámot
mutatott. Legnagyobb vize márcziusban a hóolva
dással kapcsolatban jelentkezett és Szereden 98 fokot,
Selyén 89 fokot, Gután 103 fokot ért el. Legkisebb
логе Szereden, Selyén és Gután január 1-én volt,

mikor álló jég borította a folyót. Vízszínváltozásai
január, február eleje és szeptember kivételével az
egész esztendőben élénkek voltak.
A D rá vá n Zákánynál 43 árhullám jelentkezett.
A folyó általában az egész esztendőben nem volt
magas vízjárású s csak alsó szakaszán, Eszéknél
ért el kivételes magasságokat. Legnagyobb víz
állásai Zákánynál november hóban, Barcstól lefelé
február hóban állottak elő; Zákánynál 41 fok,
Barcsnál 58 fok, Dőlni-Miholjácznál 56 fok, Eszék
nél 102 fok volt. Ez utóbbi helyen a Duna beha
tása alatt az addigi legnagyobb vizet is meghaladta
e tavaszi árhullám. Legkisebb vize Zákánynál január
ban, Barcsnál áprilban, Dolni-Miholjácznál januárban,
Eszéknél szeptemberben állott elő, de sehol sem
érte el a vízjáték alsó határát. Legélénkebb vízszín
változásai a februári árhullámnál, a hóolvadással
kapcsolatban voltak.
A T isza árhullámait „A Tiszának és mellék
folyóinak vízjárása 1893-ban“ czímű későbbi feje
zetben tárgyaljuk.
A S zá v á n Mitroviczánál 30 árhullám jelent
kezett. Legnagyobb vize márcziusban a hóolyadással
jelentkezett s Mitroviczánál 88 fokot ért el. Leg
kisebb vize augusztusban állott elő, de nem sülyedt
le a vízjáték alsó határára. Vízszínváltozásai egész
évben nem igen mutattak a folyó alsó szakaszán
feltűnő élénkséget.

As össsefolyó víztömegek kölcsönös hatása.
A Dunának a Vágra, Drávára, Tiszára és Szá
vára, valamint e mellékfolyóknak a Dunára gyako
rolt hatása az 1893. évben feltűnőbb jelenségeket
nem mutatott s mint rendszerint az árhullámok
kulminációjának siettetésében, késleltetésében, vagy
új árhullámok keletkezésében nyilvánult. Mivel azon
ban a víztömegek kölcsönös egymásra hatása gra
fikai feltüntetés nélkül, nem állapítható meg kellő
könnyűséggel és biztossággal, ezért az ide vonat
kozó részletes ismertetést elhagyjuk ez alkalommal.

Jégtorlódások a Dunán.
Az 1893-ik év tavaszán igen veszélyes torló
dások támadtak a Dunán. Február 14-től február
15-ig a horvát-j árfalusi kanyarulatban és Lettenhaufennél képződött erős jégpad, mely P87 méter
vízszínduzzadást okozott s a vizet részben az érsekújvári kanyarulatba terelte; különben ez alkalom
mal károk nem történtek. A Dunának e felső sza
kaszán még febr. 21—23-án is volt a sülyi átvágás
alsó torkától lefelé 2 —3 km. hosszúságban torlódás,
mely azonban csekélyebb jelentőségű.
Február 13-tól 15-ig Szapnál, február 16-ikán
és 17-ikén Gönyő alatt torlódott meg a jég; ott
0'5, itt P0 m. vízszínduzzadást okozva a nélkül,
hogy valamely veszedelem támadt volna belőle.
Február 23-tól február 26-ikáig a jég Szalkon,
Duna-Vecsén, Földvárnál s Paksnál megakadt, de
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rövid idő múlva tovább csúszott; a bogyiszlói át
Átlagos középvíz 1893-iki középviz
vágásban azonban nem tudott megmozdulni, mivel
1880—89-ben
Vizmércze
ott már előzőleg a feketeerdői kanyarulatban kép
centiméter
hydrograde
centiméter
hydrograde
ződött torlaszt találta s ezt nem volt képes eltolni;
ennek folytán 2*10 méter magas duzzadás mellett
P o l g á r .....................
166
33
158
32
rendkívül erős jégtorlódás képződött, minőt csak
T .- K e s z i.....................
153
37
158
38
1838-ban és 1876-ban észleltünk. E nagy eldugulás
T .-F ü red ......................
,
,
264
42
következtében a paks —faddi védőgát Gerjen alatt,
Taskony .....................
40
289
valamint a bogyiszlói töltés több helyen átszakadt
T.-Beő
.
.
s mindkét ártért teljesen elborította a víz. Bogyiszló
275
39
S z o l n o k .....................
és Gerjen község víz alá került és mindkét hely
249
39
239
38
ségben a házak legnagyobb része összedőlt. Elön
M a r t f ű ......................
.
36
199
tötte a víz a faddi szigetet, a domborii félszigetet
T . - U g h ......................
180
42
és összerombolta a domborii hajóállomáshoz vezető
Csongrád
. . . .
257
42
224
39
műútat. A sárközi védgát-társulat csak a legna
Mindszent . . . .
271
39
308
43
gyobb erőfeszítés mellett volt képes az áttörést
Algyő ...........................
307
42
megakadályozni.
283
40
Szeged ......................
Ugyanezen torlódásból kifolyólag képződött a
300
46
258
41
Kovácserdő alatti rendkívül erős jégpad, ez GalZenta ...........................
303
43
264
38
gócznyaknál (Fájsz fölött, Bátyával szemben) 8-2 m.
Törökbecse . . . .
215
45
168
39
magasra emelte a vízszínt, mely az addig észlelt
T i t e l ...........................
271
46
242
42
legnagyobb vízállásnál 80 cm.-rel volt magasabb.
Végül Monostorszegh alatt a Sárkány-Dunánál,
Gombos alatt és Dályánál voltak dugulások, melyek
A Tiszán 1893-ban 66 árhullám mutatkozott,
Monostorszegh, Apatin községeket és a védőtölté melyek közül nyolcz a folyó egész hosszában végig
seket veszélyeztették.
vonult 58 pedig csonka volt.
A Duna mellékfolyóinál jelentősebb torlódások
Az évi legnagyobb vízállások három árhullám
nem fordultak elő.
mal kapcsolatosak. A felső Tiszán Szigettől Tiva
darig novemberben állott elő a legnagyobb víz, de
II.
általában csak 78—80 fok magasságot ért el; Tekeházánál mindazonáltal 95 fokra emelkedett. V.-NaA Tiszának és mellékfolyóinak vízjárása 1893-ban. ménytól Martfűig és Titelnél márcziusban jelent
kezett a jégmenettel, és hóolvadással a legnagyobb
A Tissa árhullámai.
árhullám, mely Naménynál 74, Lónyánál 76, Záhony
A Tisza 1893. évi középvízállásai, a mint az nál 79, Dombrádnál 82, Berczelnél 80, Tokajnál 79,
alábbi kimutatásból látható, valamivel az 1880—89. Takta-Kenéznél 79, Polgárnál 77, T.-Keszinél 83,
évi átlagos közép vízállások alatt maradtak. Azon T.-Fürednél 84, Taskonynál 80, T.-Beőnél 76, Szol
ban e különbség nem olyan nagy, hogy reá kiváló noknál 76, Martfűnél 75, Titelnél 83 fokot ért el.
Végül Т.-Ugh és Török-Becse között júniusban
súlyt lehetne helyezni:
következtek be a legnagyobb vizek a Körösök s
főként a Maros nagy árvize folytán; az árhullám
A Tisza középvizállása 1880—89. és 1893. években.
T.-Ughon és Csongrádon 80, Mindszenten 81, Algyőn
Átlagos közép víz
85, Szegeden 88, Zentán 84. T.-Becsén 85 fokra
1893-iki középvíz
1880—89-ben
Vizmércze
emelkedett.
centiméter
hydrograde
centiméter
hydrograde
A legkisebb víz általában télen január, február
és deczember hónapban volt, csak Tivadaron követ
75
M.-Sziget
. . . .
59
19
25
kezett be őszszel, szeptemberben. A minimális víz
állások sehol sem sülyedtek a vízjáték alsó határára.
•
Tekeháza
. . . .
57
27
A teljes árhullámok tetőzésének leérkezése
17
T .-U jla k .....................
14
18
18
M.-Szigettől
Titelig igen változatos időtartamot mutat.
M .- V á r i .....................
A májusi árhullám hat nap alatt, a júniusi 13 nap
114
Tivadar ......................
92
23
25
alatt, a júliusi kilencz nap alatt, az augusztusi 10
178
V.-Namény . . . .
133
26
31
nap alatt, a szeptemberi hét nap alatt, az októberi
144
30
26
N.-Lónya
. . . .
108
nyolcz nap alatt, a novemberi első hét nap alatt, a
novemberi második hat nap alatt tette meg útját
39
27
Záhony .....................
28
31
Szigettől Titelig.
138
24
Dombrád
. . . .
102
27
Az árhullámok hosszúsága, vagyis minimális
.
.
30
B é r e z e l .....................
158
vízállástól minimális vízállásig terjedő időtartama
211
31
T o k a j ...........................
224
33
a felső mérczéken rövidebb, az alsó mérczéken, hol
Takta-Kenéz . . .
34
110
•
az árhullámok találkozására több az eshetőség,
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kezett. A legnagyobb víz márcziusban állott elő,
de Zemplénben csak 89 fokra, Sárospatakon csak
77 fokra emelkedett. A legkisebb víz januárban
volt, de az addigi legkisebb vizet nem érte el. A
40
M. -Szigetnél .
vizszin mozgása a Bodrog alsó szakaszán általában
57
Tekeházánál .
egész évben nem mutatott kiváló gyorsaságot
62
T.-Újlaknál .
A Sajón Zsolczánál 19 árhullám jelentkezett.
49
Tivadarnál .
Közülök legnagyobb a márcziusi, mely Zsolczán 83
46
V.-Naménynál
fokra emelkedett. Legkisebb vize október és novem
49
N. -Lónyánál .
ber hónapokban jóval magasabb volt a vízjáték
45
Záhonynál
alsó határánál. A Sajón február végén, márcziusban,
38
Dombrádnál .
és május végétől augusztus közepéig a vízszín élénk
31
Berczelnél
mozgást mutatott, más hónapokban csak kevéssé
37
Tokajnál . .
változott.
36
Takta-Kenéznél
A K örösök Békésen 37 árhullámot mutatnak.
32
Polgárnál .
A legnagyobb vízállások Békésen februárban 85
29
T.-Keszinél
fok, Gyomán és Kun-Szt.-Mártonban júniusban 87,
30
T.-Fürednél .
77 fok magasságban jelentkeztek. Legkisebb vizük
27
Taskonynál .
Gyomán október hóban a vízjáték alsó határát
25
T.-Beőnél .
érte el, más helyeken föntebb maradt A vízszín
20
Szolnoknál
változások
márcziusban, május—júniusban és novem
?
Martfűnél . .
berben élénkek, január és szeptember hóban pedig
20
T.-Ughnál .
alig érezhetők voltak.
15
Csongrádnál .
A M aros Radnán 38 árhullámot mutatott.
18
Mindszentnél
Legnagyobb vize júniusban jelentkezett, Radnán 89
17
Algyőnél .
fok, Aradon 91 fok, Perjámoson 73 fok, Makón 81
18
Szegednél.
fok magasságban Legkisebb vize Aradon deczem
15
Zentánál .
berben 0 fokú, Radnán, Perjámoson és Makón októ
17
Török-Becsénél
berben 9, 1, 13 fokú volt. Vízszínváltozásai már13
Titelnél . .
cziustól június végéig élénkek, más hónapokban
Általában a Tisza 1893-ban igen gyors víz csöndesek voltak.
színváltozásokat és mozgékonyságot mutatott, a
mi az árhullámok jelentékeny számából is kitűnik.
Az összefolyó víztömegek kölcsönös hatása.
Természetes, hogy a felső szakaszon e változások
gyorsabbak, az alsókon lassúbbak voltak.
Az árhullámok grafikai ábrázolása 1893-ról
elmaradván az összefolyó víztömegek egymásra
hatása nem állapítható meg kellő részletességgel.
A Tisza mellékfolyóinak árhullámai.
Mindazonáltal kiemelj ük itt a Tiszának visszaduzzaszA S za m o so n 1893-ban Sikárlónál 36 árhullám tását július és augusztus hónapokban a Körösökre,
jelentkezett. A legnagyobb víz Sikárlón, Szatmárt mikor is a Körösöknek igen kis vize az alsó sza
és Nábrádon júniusban, Csengeren jégdugulás folytán kaszon a Tisza behatása alatt jelentékenyen fölmár februárban jelentkezett. Amott a víz 63, 78 emelkedett.
fokra, emitt 94 fokra emelkedett. Az évi legkisebb
víz Sikárlón deczemberben, Szatmárt és Csengeren
Jégtorlódások által előidézett vízszinváltozások
szeptemberben, Nábrádon októberben állott elő, de
a Tiszán.
nem szállott le a vízjáték alsó határára. A legélén
A Tiszán, mint rendesen, 1893-ban sem fordul
kebb vízszínváltozások február végén, márcziusban
májusban, júniusban, és október végétől november tak elő a jéggel kapcsolatban olyan hidrométriai
végéig voltak, míg az év többi szakában igen jelenségek, melyek fölemlítésre méltók volnának.
csöndes volt a Szamos vízjárása.
P éch J ó z s e f;
B o g d á n fy Ödön,
A Bodrogon Zemplénnél 31 árhullám jelent
m inisteri osztálytanácsos.
,
kir. m érnök.

nagyobb volt. Ehhez képest az árhullámok száma
fönt több, lent általában kevesebb, a mint azt a
következő összeállítás mutatja:

Jelentékenyebb folyóink vízjárása 1894-ben.
Éppen úgy, miként 1893-ban történt, 1894-ben
sem voltak jelentékenyebb folyóink vízjárásában
kiemelkedőbb mozzanatok, sőt azt mondhatjuk,
hogy az 1894. év vízjárása még sokkal csöndesebb
volt, mint az előbbi. Ezért ez évről is a grafikai
ábrázolás mellőzésével csak röviden, szavakba fog
lalva ismertetjük a vizek járását.

1.

A Dunának és mellékfolyóinak vízjárása
1894-ben.
A Duna árhullámai.
A Duna 1894-ik évi középvizének járását az
átlagos középvízhez arányítva, a következő táblázat
mutatja:
A Duna középvízállása 1880—89. és 1894. években.

V ízmércze-állomás

Pozsony .....................
Doborgaz

Átlagos középvíz
1880—89-ben

1894. évi középvíz

centiméter

hydrograde

centiméter

236

40

. . . .

213

hydrograde

36

•

.

32
39

225
210
225

35
26
33

.

214

31

222
208
209

29
20
22

S z a p ...........................

.

G önyő...........................
Komárom
. . .

250
266

M ó c s ...........................

#

Esztergom . . . .
Nagy-Maros
. . .
V á c z ...........................

257

34

.

.

Budapest

233

31

191

26

E r c s i ...........................
D.-Pentele . . . .
D.-Földvár . . . .

221

36

29

P a k s ...........................

218

31
37

183
175
151
163

274
300

40
50

332

•
49

. . . .

.

.

187

F á j s z ...........................
B a j a ...........................
M o h á c s ......................
Bezdán ......................
A p a t i n ......................
G o m b o s .....................
Vukovár ......................
P a lá n k a .....................
Évkönyv VII.

.

.

.

.

28
25
29

178

28

213
232
263
277

30
40
35
41

265

43

223
238

40
41

Átlagos középvíz
1880—89-ben

1894. évi közép víz

centiméter

hydrograde

centiméter

Ú j v i d é k .....................
Szlankamen
. .
Z i m o n y ......................

257

49

273

41

Pancsova
. . . .
K u b in ...........................
B á z i á s .....................
Drenkova . . . .

241

Orsóvá

Vizmércze-állomás

.....................

hydrograde

195

39

188

32

174

27

38

135

25

242

37

145

25

210

38

129

27

277

48

201

37

.

•

E táblázatból kitetszik, hogy 1894-ben az átla
gos középvíznél alacsonyabb volt a középvíz, fő
ként Mohácstól lefelé. Ebből az is következik, hogy
a Dráva, Tisza és Száva sem voltak 1894-ben
magas vízjárásúak.
1894-ben tíz olyan árhulláma volt a Dunának,
mely Pozsonytól Orsováig minden állomáson meg
tartotta tetőzését. E tíz árhullám közül egyik sem
nevezetes kiválólag. A legnagyobb vízállások a
különböző helyeken öt árhullámmal kapcsolatosak.
Pozsonyban augusztusban és októberben, Szapnál
és Gönyőnél októberben, Komáromtól Palánkáig
júniusban, Újvidéken júliusban, Szlankaménnél jún.
és júliusban, Zimonytól Báziásig júniusban, Ó-Moldován februárban, Drenkovánál márcziusban és Orsovánál ismét júniusban voltak a legnagyobb víz
állások, de a 70 fokot csak Fájsz és Újvidék között
érték el, vagy haladták meg kevéssel.
A tíz teljes árhullámon kívül volt a Dunának
86 csonka árhulláma, melyek közül igen sok csak
egy állomásra terjedt.
Az évi minimális vízállások, mint rendesen,
télen, januárban és deczemberben mutatkoztak.
E kisvizek néhol minden addiginál kisebbeb voltak,
így Gönyőnél —7, Komáromnál — 1, Nagy-Maros
nál —8, Budapesten —4, Fajsznál —3, Bajánál
4, Bezdánnál—2, Vukovárnál —1 fokig sülyedtek.
A teljes árhullámok levonulásideje jelentékeny
változatosságot mutatott. A februári, márcziusi és
májusi árhullámnál 8, a május—júniusinál 13, a
júniusinál 6, a júliusinál 8, az augusztus—szeptem
berinél 13, a szeptemberinél 11, az októberinél 7,
a novemberinél 2 nap múlva, a pozsonyi tetőzés
után mutatkozott Orsóvári a kulmináczió. Ter
mészetes, hogy e nagy változatosságot a leér4
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kezés idejében főként a mellékfolyóknak vízjárása
idézte elő.
A Duna árhullámainak hosszúságát, vagyis
minimális vízállásaitól minimális vízállásig terjedő
idő tartamát megközelítőleg az egyes állomásokon
mutatkozó árhullámok száma is megmutatja. 1894ben az egyes állomásokon az árhullámok számát
az alábbi összeállítás láttatja:
P o zso n y n á l................................61
Szapnál .
59
Gönyőnél.....................................56
Komáromnál............................... 49
M ó c sn á l.....................................43
E sz ter g o m n á l.......................... 49
Nagy-Marosnál.......................... 40
V á c z n á l.....................................44
B u dap esten............................... 43
E r c s in é l.....................................38
D .-P e n te lé n é l.......................... 42
D .-F öld várn ál.......................... 28
P a k s n á l.....................................41
Fajsznál . . . . . . .
32
B a j á n á l .....................................28
M o h á c sn á l................................29
Bezdánnál . . . . . . 23
Apatinnál.....................................24
G o m b o sn á l............................... 26
V ukovárnál............................... 20
P a lá n k é n á l................................24
Ú jv id é k n é l............................... 26
Szlankaménnál
, 22
Z im o n y n á l............................... 20
Pancsovánál................................22
Báziásnál.....................................57 ?
Drenkovánál................................35
O r s o v á n á l................................30
Általában nyár végéig az árhullámok igen
sűrűén következtek egymásután; ősz elejétől az
év végéig pedig ritkábbak voltak. A vízszín
változások a tavaszi árhullámnál voltak a leg
élénkebbek.

A Duna mellékfolyóinak árhullámai.
A Vágón Szerednél 1894-ben 48 árhullám
jelentkezett. Legnagyobb vize júniusban állott elő
s mindenütt túlhaladta az addigi legnagyobb víz
állást s Szereden 129, Selyén 105, Gután 108 fok
magasságot ért el. Legkisebb vize Szereden január
ban és februárban, Selyén szeptemberben, Gután
deczemberben v o lt; ez utóbbi helyen a vízszín —4
fokra szállott alá. Január, április, május, augusztus,
szeptember, november és deczember hónapokban
a Vág igen békés magatartású volt; a többi hóna
pokban élénk vízszínváltozásokat mutatott; főként
a júniusi kivételesen nagy árhullámnál igen hirtelen
emelkedett a víz és gyorsan apadt le.
A, D rá vá n Zákánynál 42 árhullám jelentke
zett. Árhullámai 1894-ben nem értek el kivételes

magasságot. Legnagyobb vízállásai októberben és
májusban állottak elő és Zákánynál 69, Barcsnál
71, Dolni-Miholjácznál 75, Eszéknél 78 fok magas
ságra emelkedtek. A legkisebb víz januárban és
februárban jelentkezett, Zákánynál és Dolni-Mihol
jácznál a vízjáték'alsó határa alá sülyedve. Leg
élénkebb vízszínváltozásai a májusi árhullámnál
voltak.
A T isza árhullámait a „Tiszának és mellék
folyóinak vízjárása 1891-ben“ czímű későbbi feje
zetben tárgyaljuk.
A S zá v á n Mitroviczánál 22 árhullám jelent
kezett. Legnagyobb vízállásai májusban mutatkoz
tak, de csak 58—68 fok magasságban. Legkisebb
vize szeptember hóban állott elő s a vízjáték alsó
határát Bossutnál el is érte.- Vízszínváltozásai az
októberi árhullámnál legélénkebbek voltak.

Az összefolyó víztömegek kölcsönös hatása.
Az összefolyó víztömegek kölcsönös egymásra
hatásának ismertetését, tekintve azt, hogy grafikai
ábrázolat nélkül nehezen volna e hatás biztosan
megállapítható, ez alkalommal is elhagyjuk.

yégtorlódások által előidézett víz-színváltozások
a Dunán.
1894-ben a jéggel kapcsolatban nem igen tör
téntek különösebben felemlítésre méltó jelenségek.
A jég, bár a Dunán sok helyütt beállott, a hosszú
enyhe tavaszi időjárás alatt megromlott, elkorhadt
s minden veszedelem nélkül elvonult.

II.

A Tiszának és mellékfolyóinak vízjárása
1894-ben.
A Tisza vízjárása 1894-ben általában alacsony
volt. Középvize is jóval alacsonyabb az 1880—89.
évekből számított átlagos közép vízállásánál, a
mint azt az alábbi táblázat, melyben a vízállások
centiméterekben és hydrograde-okban is láthatók,
mutatja:
A Tisza kózépvízállása 1880—89. és 1894. években.
Vízmércze-állomás

Átlagos középvíz
1880—89-ben
centiméter

hydrograde

1894-iki középvíz
centiméter

hydrograde

M .-Sziget.....................
Tekeháza.....................

75

25

46
50

14
25

T .-U jla k .....................

17

18

— 1

15

V.-Namény . . . .

114
178

25
31

45
66

17
20

N .-L ón ya.....................

144

30

50

20

Mező-Vári . . . .
Tivadar .....................
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V íz m é r c z e -á llo m á s

Átlagos közép víz
1 8 8 0 - 89-ben
centiméter

Záhony

hydrograde

......................

39

28

D om brád.....................

27

Bérezel . . . . .
T o k a j...........................
Takta-Kenéz . . .

138
.
224

33

P olgár...........................

166

33

T .- K e s z i.....................

153

37

T .-F ü red .....................
Taskony .....................
Т .-В еб...........................
S z o l n o k .....................

•

centiméter

| hydrograde

28

21

30
84
107
9

17
23
20
23

46

18

50
143
151
128

25
28
26
24

39

110

24
22
26
25
24

.

.

249

1894-iki középvíz

—

M a r t f ű ......................
T . - U g h .....................
Csongrád......................
Mindszent . . . .

257
308

42
43

72
33
82
117

Algyő ...........................

307

42

133

24

Szeged...........................

300

46

114

27

Zenta ...........................
Török-Becse . . .
T i t e l ...........................

303
215
271

43
45
46

129
62
180

23
26
33

közül a februári kilencz nap, a márcziusi hét nap,
a május—júniusi tíz nap, a júniusi első három nap,
a júniusi második 14 nap, az októberi első kilencz
nap, az október—novemberi kilencz nap alatt tette
meg útját M.-Szigettől Titelig.
Az árhullámok száma, mely egyszersmind az
árhullámok tartamára is enged némi következtetést,
az egyes állomásokon következő v o lt:
M.-Szigetnél . . . .
Tekeházánál . . . .
T.-Újlaknál . . . .
Tivadarnál . . . .
V.-Naménynál .
N.-Lónyánál . . . .
Záhonynál . . . .
Dombrádnál . . . .
Berczelnél . . . .
T okajnál......................
Takta-Kenéznél
Polgárnál
. . . .
T.-Keszinél . . . .
T.-Fürednél . . . .
Taskonynál . . . .
T.-Beőnél......................
Szolnoknál . . . .
Martfűnél.....................
T.-Ughnál
. . . .
Csongrádnál . . . .
Mindszentnél
A lgyőn él......................
Szegednél
. . . .
Z entánál......................
T.-Becsénél . . . .
Titelnél . , . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,

47
64
69
63
63
53
54
41
45
43
33
33
31
32
29
27
26
25
25
23
25
27
26
20
22
22

Főként Csongrádtól lefelé mutat eltéréseket
az 1894. évi középvíz az átlagostól, mely körül
mény a Körösök és a Maros alacsony vízjárására
enged következtetni. Hogy pedig általában az évi
közép olyan alacsony, annak főoka a tavaszi ár
hullám igen kicsiny voltában keresendő. Ugyanis
az 1893/94. évi tél egyike volt a csapadékban igen
szegény teleknek úgy, hogy a hegyeket alig, a
víz színe a febrári, júniusi és októberi ársíkság nagyrészét pedig márczius elején hó nem hullámoknál igen gyorsan, míg szeptemberben alig
borította, a mihez hozzájárult az is, hogy márczius változott.
hónapban is igen kevés esett. Ennek következtében
a tavaszi árhullám feltűnően alacsony maradt s
A Tissa mellékfolyóinak árhullámai.
alig emelkedett föl a közepes vízállásokon. Azután
január, április, május, július, augusztus, szeptember,
A S za m o so n 1894-ben Sikárlónál 50 árhullám
október eleje, november vége és deczember igen jelentkezett. A legnagyobb víz júniusban állott elő,
alacsony vízjárású volt; csak február, márczius, de csak 59-től 78 fokig változó magasságban. A
június és október mutatnak magasabb vízállásokat. legkisebb víz szeptemberben volt, de nem szállott
1894-ben a Tiszának nyolcz teljes, M.-Szigettől le a vízjáték alsó határáig, bár megközelítette azt.
a beömlésig mindenütt kulmináló árhulláma volt, A víz színének változásai februárban, júniusban és
és 81 csonka árhulláma.
obtóberben voltak élénkek, míg augusztusban és
Legnagyobb vize a felső szakaszon M.-Szigettől szeptemberben csak cm.-ekre tehető vízszínváltozá
Tivadarig októberben, Naménytól Titelig júniusban sok voltak.
állott elő. Az októberi árhullám is a felső szaka
A Bodrogon Zemplénnél 32 árhullám jelent
szon Szigetnél 100 fokot, Tekeházánál 105 fokot, kezett. A legnagyobb víz júniusban állott elő Zem
Tivadarnál 88 fokot ért el; a júniusi árhullám plénnél 72, Sárospataknál 66 fok magasságban. A
pedig az egyes állomásokon 67 és 79 fok között legkisebb vizek szeptemberben köszöntöttek be, de
változott. A legkisebb víz Tekeházán, Újlakon és nem szálltak le 0 fokig. A víz színének változása, a
Titelen januárban, М.-Szigeten márcziusban, a többi Bodrog ez alsó szakaszán általában lassú volt.
állomásokon szeptemberben jelentkezett, de csak
A Sajón Zsolczánál 22 árhullám jelentkezett.
Szigeten, Polgáron és Martfűn szállott a 0 fok alá. A legnagyobb víz márcziusban állott elő, de Zsolczán
Az árhullámok tetőzésének levonulási ideje ez csak 59 fokot ért el. A legkisebb víz szeptember és
évben is igen változatos volt. A teljes árhullámok október hónapokban 23 fokra szállott le. Általában
5

4*
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az egész év igen csöndes vízjárású volt s augusztus és
szeptember hónapokban alig változott a víz színe.
A K örösökön Békésnél37 árhullám húzódott le.
A legnagyobb víz júniusban Békésen 80, Gyomán
81. K.-Szt.-Mártonban 69 fok magasságot ért el. A
legkisebb víz szeptemberben állott elő és Gyomán —5 fokra sülyedt. A víz színének változásai júniusban
legélénkebbek voltak, míg szeptemberben igen csön
des volt a Körös.
A M aroson Radnán 42 árhullám jelentkezett.
A legnagyobb vízállások júniusban voltak, de csak
42— 53 fok magasságot értek el. A legkisebb víz
Radnán és Aradon deczemberben, Perjámoson és
Makón szeptemberben állott elő, s Aradon — 3,
Perjámoson — 1 fokig sülyedt alá. A víz szine szep
temberben alig változott s különösebb élénkséget
egész évben nem mutatott.

Ví

Zj

As össsefolyó víztömegek kölcsönös hatása.
Az általában alacsony vízjárású 1894. évben a
Tisza és mellékfolyóin az árhullámok egymásra hatá
sából különösebb jelenségek nem tűntek föl s éppen
ezért részletesebb ismertetést erre vonatkozólag
nem közlünk.

yégtorlődások által előidézett vizssinváltozások
a Tiszán.
A jéggel kapcsolatban 1894-ben nem voltak a
Tiszán említésre méltó jelenségek.
P éch Jó zsef,

B o g d á n fy Ödön,

m in iste r! o sz tá ly ta n á c so s,

k ir. m érnök.

e 1Z é

S.

T a n u lm á n y a vá rh a tó v ízá llá so k előrejelzéséről.
(Egy szöveg ábrával és IllaJ, IIIb), VI. XI, XIV, XX, XXI. külön rajzmelléklettel.)

HARMADIK RÉSZ.

Az észlelt vízállások egybevetése és a várható
vízállások előre jelzése oly esetben, midőn a
főfolyóba mellékfolyó ömlik be.
A második részben több oly eljárást ismertet
tünk meg, melyeket a vízjelzés terén követhetünk;
egyben kifejeztük abbeli nézetünket is — a külön
féle eljárások eredményeinek összehasonlítása alap
ján — hogy mellékfolyó nem léte esetében vízjel
zéseinket a második módon hajtsuk végre ; vagyis :
hogy a felső és alsó vízállásból és vízszínváltozás
ból jelezzük a várható vízállásokat; mert ezen a
módon jutunk aránylag leggyorsabban a legponto
sabb eredményre. (Vízrajzi Évkönyvek, VI. kötet
75. lap.)
E nézetünknél maradunk a jelen esetben is,
midőn két, vagy több folyó összes hatását kíván
juk megállapítani az általuk együttesen befolyásolt
közös vízállásra; mert semmi okunk nincs annak
föltevésére, hogy több folyó egyesülésekor más
törvény uralkodjék a víz folyásában, mint az egyes
folyónál; csak e törvénynek számokban és rajzok
ban való kifejezése válik nehezebbé, a mennyiben
nem egy, hanem több folyó vízállásait és körülmé
nyeit kell tekintetbe vennünk.
Mellőzvén e szerint a második részben előadott
l-ső és 3-dik módon való vízjelzésnek a jelen esetre
való alkalmazását, mindjárt a 2-dik módhoz fordu
lunk és a felső-alsó vízállásokból, valamint a víz

színváltozásokból állapítjuk meg az alantabb fekvő
helyen bizonyos idő múlva várható vízállásokat.
A mostani esetben arról van szó, hogy a Tiszá
ban Záhonynál, és a Bodrogban Zemplénnél jelent
kező vízállásokból miképpen következtessünk a
Tiszában Tokajnál várható vízállásra? (Vízrajzi
Évkönyvek VI. kötet 2-ik ábra.) Ebből önként érte
tődik, hogy legelsőbben is a tanulmányozandó víz
állásokat kell fölrajzolni.
Fölrajzoljuk tehát egy lapon: a záhonyi mérczén észlelt tiszai vízállásokat, továbbá ugyanazon
lapra fölrakjuk a zempléni mérczén észlelt bodrogi
vízállásokat, és az ezen két folyó vízállásaiból
Tokajnál keletkező tiszai vízállásokat 1888. év ele
jétől kezdve 1892. év végéig; még pedig a vízállá
sok magasságát 1 cm.
40 cm., a napokat kép
viselő hosszúságot pedig 1 cm. = 1 nap mértékben.
Fölrakván e szerint mind a három vízállást
egy lapra, e vízállásoknak egymáshoz tartozó törés
pontjaiból megállapítjuk a Záhonyból és Zemplén
ből jövő vizek hatásának leérkezési idejét Tokajba.

A leérkezési idők vonalai.
Midőn e tanulmány második részében (Vízrajzi
Évkönyvek VI. kötet, 59. lap) megismertettük a
leérkezési idők G) vonalait, már akkor kijelentettük,
hogy ezeket nem tartjuk olyanoknak, melyeknél
czélszerűbben nem lehetne a felülről jövő vizek leér
kezésének idejét meghatározni, illetőleg szemléibe-
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fő k é n t a z alsó m é rc zé n él b e k ö v e tk e ző v íz szín 
v á lto zá s n a g yságában n y ila tk o zik . Ennélfogva a
leérkezési idő megállapításakor egészen figyelmen
kívül hagytuk, a jelen esetben a felső és alsó mér
czénél jelentkező vízszínváltozásokat és c) pont
szerint c s a k a felső és alsó m é re zé k v ízá llá sa it
v e ttü k te k in te tb e .
Ilyképpen azonban némileg módosul a jelen
tanulmány második részében közölt D ) összeírás
és E ) csoportosítás; nevezetesen: midőn azt keres
sük, hogy mennyi idő alatt érkezik le a víz hatása
Záhonyból Tokajba? az la ) szerint írjuk ki, a víz
állások grafikonjainak törés pontjaiból, az összetar
tozó vízállásokat.
I. aj
A kulmináló vízállások összeírása Záhonynál és Tokajnál
(kiszedve a vízállások grafikonjaiból).
Z áh о n у

T o k a j
n

c

hó

S
ГЛ
—

С
n

és
nap

óra

N

>

xn

hó
és
nap

óra

cm

1

2

3

4

5

107

1890

III/23

16

108

IV/13

109

Leérkezett
a víz hatása

"S

Záhonyból

S3

Tokajba

>
cm

zállás Tolcaj nál
záhonyi vízállás
dej ében

tővé tenni. Egyben azt is kijelentettük, hogy tanul
mányunk folyamán még tovább fogunk kutatni e
kérdésben.
További kutatásunk gondolatmenete a követ
kezőkben foglalható össze.
A le é rk e zé si idő vonalainak szerkesztésénél
háromféleképpen járhatunk el, úgymint:
á) vagy azt mutatjuk ki, hogy a felső vízmércze bizonyos vízállásánál jelentkező egy napi
vízszínváltozás mennyi idő alatt érkezik le az alsó
mérczéhez, te k in te t n é lk ü l a z alsó m é rc zé n é l
m á r lé te z ő v íz á llá s r a ;
b) vagy azt mutatjuk ki, hogy a felső mérczé
nél mutatkozó egy napi vízszínváltozás mennyi idő
alatt érkezik le az alsó mérczéhez te k in te t n é lk ü l
a felső m éreze vízá llá sá ra ;
c) vagy pedig azt mutatjuk ki, hogy a felső
mérczétől mennyi idő alatt érkezik le bizonyos víz
állás hatása az alsó mérczéhez, tekintettel úgy a
felső, mint az alsó mércze vízállásaira, de te k in 
tetb e n e m véve a v ízszín v á lto zá so k a t, t. i. az
áradás és apadás nagyságát.
Mind a három módon megkisérlettük a leér
kezési idők vonalainak szerkesztését, még pedig:
Az a) eljárás nyomán Cr)-hez hasonló idővona
lakat kaptunk a jelen esetben is, a melyekből azon
ban kitűnt, hogy miután a tokaji vízállás nemcsak
a záhonyi Tiszavíz, hanem a zempléni Bodrogvíztől
is függ és legtöbb esetben lehetetlen előlegesen kiku
tatni, hogy a tokaji vízállásnak létrejöttében mennyi
része van a záhonyi és mennyi a zempléni vizek
nek ? Ennélfogva egy és ugyanazon magasságú
záhonyi víz leérkezésében sokszor egy napnál is
nagyobb idő-különbség mutatkozik : a mit pedig
lehetőségig ki akarunk kerülni.
Megkisérlettük ezután a b) szerinti eljárást
alkalmazni; t. i. a felső vízállást figyelmen kívül
hagyva, és csak az alsó vízállást tekintve, fölraktuk
a felső mérczénél észlelt egy napi vízszínváltozá
soknak megfelelő leérkezési időket. Ily módon azon
ban megint oly vonalakat kaptunk, a melyek szin
tén több góczpontokat képeznek és bizonyos
rendetlenségeket mutatnak. Világosan kitűnt azon
ban ezen vonalakból is, hogy a hullámtéren szét
ömölve futó árhullámok leérkezésére határozottan
több idő kívántatik, mint az anyamederben folyó
árhulláméra. Ezenkívül az is kitűnt, hogy az alsó
mérczének egyenlő magasságú vízállásánál, a felső
vízállásnak bármily nagyságú egy napi változásakor,
sokkal kisebb különbség mutatkozik a leérkezési
időben, mint a minő nagy a pontatlansága magá
nak a leérkezési időnek. Úgy látszik tehát, hogy a
záhony—tokaji szakaszon, egyenlő magasságú víz
állásnál, a lassúbb áradásból eredő árhullám hatása
majdnem annyi idő alatt fut végig a Tisza vízszí
nén Záhonytól Tokajig, mint a gyorsabb áradásé,
és hogy a felső v ízá llá s nagyobb vagy kisebb
egy n a p i v á lto zá s á n a k h a tá sa n e m a n n yira a
le é rk e zé si időben m u ta tk o z ik , m in t in ká b b és

p =”
nap óra
9

cm

ii

6

7

8

•
506

Ш/25

16

654

2

0

626

11

190

IV/14

22

351

1

11

386

16

0

198

17

7

372

1

110

20

19

22

7

277

1

12

296

111

V/9

15 - 5 5

V/10

16

121

1

1

116

112

16

19 —54

17

14

102

0

19

80

és

87

ig y

10

7

351

t o v á b b !

Az így kiszedett vízállásokból állítjuk össze
továbbá a H a ) minta szerinti csoportosításokat;
a minek megkönnyítésére — a jelen tanulmány
második részében közölt — H) segédlapot hasz
náljuk azzal a módosítással, hogy a merőleges vona
lak most a záhonyi vízállásokat képviselik, a víz
szintes vonalak pedig azokat a vízállásokat, melyek
Tokajnál a záhonyi vízállások idejében tényleg ész
leltettek. A további módosítás abban áll, hogy nem
fél, hanem egész méterenként csoportosítjuk a víz
állásokat, minthogy a félméteres koczkák szerint
csoportosított átlagok egymástól a jelen esetben
nagyon eltérnek.
A H ) segédlap szerint csoportosított adatokat
ezután 11a) minta rovataiba beírjuk és az egyes
csoportok átlagait kiszámítjuk.
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II. a)

Sorszám

véve — nagyobb leérkezési idő felel meg; minél
fogva az idők vonalainak olyanoknak kell lenniök,
A záhonyi kulmináló vízállás leérkezése Tokajba a
a melyek a felső és alsó vízállás magasságának
záhonyi és tokaji vízállás szerint egy méterenként
növekedésével együtt növekedő leérkezési időt mu
csoportosítva.
tassanak,
vagyis: az egyenlő idők vonalainak oly
(Az I. a) alatti össszeírásból.)
domború hajlással kell bírniok, mely öblével a 0
V íz á llá s
vízállás felé fordul.
Leérkezett a víz
Ámde az ilyen vonalakat megszerkeszteni a
Tokajban a
hatása Záhonyból
Záhonyban | záhonyi víz
záhony—tokaji esetben nem lehet; mert noha az
Tokajba
állás idejében
előbb említett irányzat — általában véve — kive
hető, de szerkesztésükhöz nincs elég egybevágó
óra
cm.
cm.
nap
adatunk, úgy hogy csak bizonyos erőltetéssel lehetne
4
2
3
1
5
a fenti görbeségű vonalakat előállítani, és mégsem
adna nagyobb pontosságot, mint a G) alatti görbe
vonalak.
262
102
8
1
70
Miután ezek szerint sem sikerül a jelen eset
149
258
18
0
176
ben (Záhonynál, Tokajnál) oly egyszerű vonalakkal
140
272
0
17
249
fejezni ki a leérkezési időket, melynél 10—20 óra
137
280
1
12
255
különbség elő nem fordulna, azért végül egy méte
203
176
0
22
115
res ré te g e n k é n t állítottuk össze az idők átlagait,
még pedig külön a záhonyi és külön a tokaji víz
206
18
107
0
182
állások szerint. Az átlagok megkülönböztetéséül: a
249
19
138
0
183
záhonyi
egy méteres rétegek átlagainak helyeit csil
162
949
1730
laggal
jelöltük
meg, a tokaji vízállás szerint vett
7
7
7
rétegek átlagainak helyeit pedig négyszöggel külön
átlag:
+ 247
23
+ 136
•
böztettük m eg; egyúttal mindegyik átlag mellé oda
írtuk vastagabb számokkal a leérkezési idő átlagát
1
109
0
185
338
számlálóul, nevezőül pedig az illető esetek számát,
120
322
1
216
0
a melyekből az átlag kiszámíttatott.
Az így nyert átlagokat ezután I l l a ) lap bal
140
366
0
243
22
oldalán
raktuk fö l; a záhonyi vízállások egy méte
191
320
1
250
0
res
rétegeinek
átlagait vékony folytonos vonallal
168
337
1
251
12
kötvén egybe, — a tokajit pedig pontozott vonal
193
4
356
1
5
lal ; melyeknek közepeseit véve és ezeket vastag
196
360
1
1
67
vonallal kihúzva egy újabb vonalat kapunk a leér
190
386
1
11
kezési időkről, a mely — lehető legnagyobb egy
szerűsége mellett — szintén nem ad 10— 20 órá
351
198
1
109
7
nál
nagyobb különbséget az árhullámok leérkezési
.
3136
1505
250
idejében; tehát épp oly biztosságú eredményt ad,
9
9
9
mint
az előbbi komplikált vonalak adnak; miért is
+ 167
átlag:
+ 348
1
4
a záhony—tokaji szakaszon ezt az idő-vo n a la t
használtuk további eljárásunknál.
és így tovább!
Az egyszerűsítésre főként abból az okból kel
lett törekednünk, hogy a Zemplénből Tokajra érkező
Habár az így kiszámított átlagok néha 10— 20 és itt a záhonyi vízállással egyesülő vízállás idejét
órával is különböznek az egyes esetek leérkezési lehető gyorsan megtalálhassuk, a mit a G) és ehhez
idejétől, mégis olyanoknak vehetjük, melyek a leér hasonló vonalakból kissé lassan érhetnénk el.
kezés valóságos idejét legmegközelítőbben fejezik
Megállapítván a fentiek szerint a záhonyi víz
k i ; a mutatkozó nagy eltérések pedig talán abból állások leérkezésének idejét Tokajban, szintén ily
is eredhetnek, hogy ezekben a kivételes esetekben módon állapítjuk meg azt az időt is, mely alatt a
nem lehetett a mellékfolyó vizének (a Bodrognak) zempléni vizek érkeznek le Tokajba.
hatását eléggé fölismerni, és az ily eseteket olybá
E végből kiírjuk a grafikonokból la ) minta sze
kellett venni, mintha a tokaji vízállás egyedül csak rint a zempléni vízállás kulmináló és törő pontjainak
a Tisza záhonyi vizének hatásából keletkezett volna, tényleg észlelt leérkezési idejét és ezeket I I a ) minta
holott abban jelentékeny részt vett a Bodrog vize is. szerint csoportosítván, az átlagokat I l l b ) lapra föl
Az egy méterenként így csoportosított adatok rakjuk, és ezekből megszerkesztjük a leérkezési idők
átlagait 111 a) lap illető koczkáiban fölrakva, helyei vastagon kihúzott vonalát Zemplén számára is.
ket kis karikával körül vettük.
Megjegyezzük e helyen, hogy gyakorlati könyEbből a fölrakásból már némileg kitűnik, hogy nyebbségünkre szolgál, ha a I l l a ) és I l l b ) lapok
a nagyobb felső és alsó vízállásnak — általában vastag görbe vonalairól leszedjük a különböző víz
GO

О
г—
1
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állásoknak megfelelő leérkezési időket és ezeket
egy rovatos kimutatásban deciméterenként össze
állítjuk; mert ezekből bármely vízállásnak megfe
lelő leérkezési időt, minden további művelet nélkül,
azonnal kiírhatunk és így gyorsabban haladhatunk.
E rovatos kimutatás mintája a következő lehet:
IV.
A záhonyi viz hatásának leérkezési ideje Tokajba.
( I I I . a) vonalról leszedve.)
Vízállás
Záhonyban
cm.

- f 400

Leérkezési idő Tokajba
nap

óra

i

20

10

i

22

20

2

0

30

2

40

2

1
2

50

2

3

60

2

4

70

2

4

80

2

5

90

2

6
6

10

2

6

20

2

7

és így tovább !

A mellékfolyó vízállásainak arányosítása.

Z áh о n у

Z e m p 1é n

vízállás

másodperczenkénti
víztömeg

vízállás

másodperczenkénti
víztömeg

cm.

m3

cm.

m3

i

2

3

4

0

215

+

100
+ 200

392
613

4- 300

854

+ 400

1137

Mily
arányban
áll a
zempléni
víztömeg
a
záhonyi
val

Zempléni
arányosí
tott
vízállás

a rá n y sz á m

cm.

5

6

0

20

0-093

0

О
о

2

V.
Mily arányban áll a zempléni víztömeg a záhonyival ?

+

4 - 500

sított vízállásokból megszerkesztjük az arányosított
vízállások vonalait: az összrendezők függélyes ten
gelyére rakván a főfolyó vízállásait, a vízszintes
tengelyre pedig a mellékfolyó vízállásait és e ket
tőnek keresztező pontjára fölírván a megfelelő ará
nyosított vízállást.
E szerint a víztömegek ismerete esetében a
víztömegek alapján — a szelvény-területek ismerete
esetében pedig a szelvény-területek alapján — arányo
sítjuk a mellékfolyó vízállásait a főfolyóéhoz képest.
A jelen esetben nem ismerjük ugyan pontosan
a fő- és mellékfolyó, névszerint: a záhonyi és
zempléni vízállásoknak megfelelő víztömegeket; de
körülbelüli értékeiket tudva, elég alkalmasak arra,
hogy belőlük az arányszámokat kiszámíthassuk.
A jelen esetben tehát az arányosítást a víztöme
gek alapján állapítottuk meg az V. minta szerint.

o - io o

4- 200

39
98

0T 60

10
32

+ 300

173

0-203

61

+ 400

248

0-218

87

Jelen tanulmányom első részében már kimond+ 500
+ 500
0-233
117
1448
337
tam, hogy midőn a főfolyóba mellékfolyó ömlik be
161
+ 600
1811
+ 600
487
0-269
és mindkettő vízállásainak összegezéséből kell kö
+
700
0-359
251
+
700
2368
849
vetkeztetnünk, akkor előbb meg kell állapítanunk
0-444
2742
1217
333
+ 751
+ 751
azt az arányt, a melyben a fő- és mellékfolyó víz
állásainak értékei egymás közt aránylanak; vagyis:
0-469
350
2847
1335
4- 765
+ 765
egyenlő értékre kell hozni, homogénné kell őket tenni.
Az Y-ik minta 2, és 4. rovataiba ugyanis be
Kimondtam továbbá, hogy oly esetben, midőn
a fő- és mellékfolyó víztömegét minden vízállásnál írjuk a másodperczenkinti vízemésztések közül a
ismerjük, ekkor a víztömegek alapján könnyen meg 0, 1, 2, 3 .............méter vízállásoknak megfelelő
állapíthatjuk az arányt olyképen, hogy úgy a fő-, víztömegeket; azután kiszámítjuk, hogy a záhonyi
mint a mellékfolyó vízállásai mellé oda írjuk a víztömegek mily arányban állanak a zempléni víz
megfelelő víztömegeket és ezen víztömegeknek egy tömegekkel? és ezen arányszámokat beírjuk az
más közti arányait kiszámítjuk. Ugyanily arányban 5-ödik rovatba; továbbá kiszámítjuk, hogy ezen
kell államok maguknak a vízállásoknak is az általuk arányszámok szerint a zempléni 0, 1, 2, 3 . . . .
okozandó hatásra nézve.
méter vízállás mennyinek veendő? és az eredmé
Az esetben pedig, ha a folyók víztömegeit nem nyeket beírjuk a 6-ik rovatba.
Ekként már arányosítottuk, illetőleg homogénné
ismerjük, de hossz-szelvényei és hidrográdjai isme
retesek, akkor a fő- és mellékfolyó hidrográdjai tettük a zempléni 0, 1, 2, 3 . . . . méter vízállá
mellé írjuk a megfelelő vízállásokat és szelvény- sokat az ugyanoly magasságú záhonyi vízállásokkal.
Végül az így arányosított vízállásokat, koordi
területeket, és ezen területeknek egymás közti ará
nyait kiszámítjuk; ugyanezen arány szerint kiszá náták szerint, illető helyeiken fölrakjuk a VI. alatti
mítván az illető vízállásokat is.
lapra, melynek függélyes vonalai képviselik a zemp
Még helyesebb az arányosítás, ha a főfolyó léni eredeti (mérczéről leolvasott) vízállásokat, víz
valamennyi hidrográdját egybevetjük a mellékfolyó szintes vonalai pedig a zempléni arányosított víz
valamennyi hidrográdjával és az így nyert arányo állásokat centiméterekben kifejezve. Az ekként nyert
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pontokat egy folytonos vonallal összekötve, meg
Összetartozó vízállások.
kapjuk a mellékfolyó (Bodrog) arányosított vízállá
Az előzetes műveleteket a többi folyó esetére
sainak görbe vonalát, melyről már könnyen levehetők
is
bevégezvén,
most már hozzáfoghatunk az össze
az egész méterek közé eső vízállások arányosított
értékei is. A gyakorlati használat megkönnyítése tartozó vízállások összeállításához; mert immár ismer
végett azonban czélszerű az így arányosított víz jük azt az időt, mely alatt a záhonyi és zempléni
állásokat — számokban kifejezve — egy külön vizek hatása le szokott érkezni Tokajhoz; valamint
kimutatásban összeállítani, a VII-ik minta szerint. ismerjük azokat az arányokat is, a melyekben a mel
lékfolyó vizei állanak a főfolyó vízállásaihoz képest.
Az összetartozó vízállások kiírásához szolgál
VII.
Arányosított vízállás Zemplénnél, a záhonyi és zempléni jon mintául a VIII. alatti összeállítás.
A VIII-ik minta szerinti összeállításban légvíztöm egek szerint arányosítva.
elsőbben beírjuk a Záhonynál mindennap reggel
V íz á llá s Z e m p lé n n é l
észlelt vízállásokat a 3., 4. és 5-ik rovatba.
Ezután a IV-ik minta szerinti kimutatásból
arányosított
leolvasott
kiírjuk
a 6. és 7. rovatba, hogy mennyi idő alatt
c e n t i m é t e r
érkezik le a Záhonynál észlelt vízállás hatása
Tokajba?
+ 670
218
Ezután összeadván a 3., 4. és 6., 7. rovatokba
1
219
írt napokat és órákat, megkapjuk azt a napot és
2
220
órát, a melyben Tokajhoz fog érkezni a záhonyi
221
3
víz hatása. Ezt az időt beírjuk a 12-ik és 13-ik
222
4
rovatba.
223
*5
Ezután azt keressük a zempléni víz grafikonja
224
6
és leérkezési idejének kimutatása segélyével, hogy
7
225
mely zempléni vízállás az, a mely épp azon órában
226
8
érkezik Tokajba, mint a Záhonyból oda érkező víz ?
227
9
Ezt a zempléni időt és vízállást beírjuk a 8., 9. és
228
+ 680
10-ik rovatba. Ennek az adatnak kikeresése elein1
229
tén lassan megy, de később elég gyorsan megtalál
és így tovább !
ható a keresett zempléni vízállás.
VIII.
Összetartozó vízállások Záhony, Zemplén és Tokajban.

269
270

*

271

I a záhonyi és ará
nyosított zemp
léni vízállások
összege

V íz s z in -v á lto z á s
a záhonyi
%
zempléni vízállá
sokban

L étező' v íz á llá s
Tokajnál, a zá
honyi vízállás
idejében

3

4

5

e

7

cs-lö
Ю

cm.

cm

cm.

cm.

cm.

12

13

14

15

cm.
i6

8

9

10

ii

V íz á llá s

óra

1

л záhonyi viz
hatásának le
érkezésekor

leérkezési idő
Záhonyból
Tokajba

vízállás

nap

arányosított
vízállás

1889

cm.

észlelt vízállás

268

cSh
ő
Ю

hó és nap

2

hó és nap

Sorszám
1

cиő
Ю

T okaj

Z e m p l é n

Z á h o n y

>

hó és nap

(A leérkezési idők alapján kiírva a vízállások grafikonjaiból.)

17

IV . 1

7

441

2

2

IV . 1

9

603

163

IV . 3

9

663

604

-

58

674

2

7

353

1

13

1

20

602

162

3

20

653

515

—

89

674

3

7

247

1

5

2

12

595

158

4

12

646

405

— 110

664

4

7

292

1

7

3

14

587

154

5

14

647

446

4- 41

646

561

+ 1 1 5

644

5

7

399

1

20

5

3

601

162

7

3

673

6

7

488

2

6

6

11

618

173

8

13

688

661

+ 1 0 0

660

274

7

7

506

2

6

7

11

625

178

9

13

694

684

+

23

675

275

8

7

492

2

6

8

11

631

182

10

13

700

674

—

10

688

276

9

7

485

2

6

9

10

643

192

11

1

13

705

677

! +

3

694

10

7

497

2

6

10

10

650

198

12 1

13

711

695

+

18

272
273

277

.

*
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Ezután a VII-ik minta szerinti kimutatásból
kiírjuk a Zemplénnél észlelt vízállások arányosított
nagyságait és beírjuk a 11-ik rovatba.
Ezután összegezzük a záhonyi és az arányosí
tott zempléni vízállásokat, vagyis: az 5. és 11-ik
rovat adatait és az összegeket beírjuk a 15-ik
rovatba.
Ezután a tokaji vízállások grafikonjából leszed
jük azokat a tokaji vízállásokat, melyek a 3., 4 ,
5-ik rovatba vezetett záhonyi vízállások idejében
Tokajnál tényleg léteztek; és ezeket beírjuk a
17-ik rovatba.
Végül a 15-ik rovatból kiszámítjuk, hogy a
záhonyi és arányosított zempléni vízállások összegei
mennyire különböznek egymástól? és a nyert kü
lönbségeket a 16-ik rovatba írjuk be.
Ilyképpen szedjük és írjuk össze azokat a zá
honyi és zempléni vízállásokat, melyeknek hatásai
egyszerre érkeznek Tokajba és ott együttesen hat
nak a tokaji vízállás alakulására, egyszersmind
tudjuk azokat a vízállásokat is, melyeket a felső
vizek leérkezésükkor Tokajnál már találni fognak.
A szorosan összetartozó vízállásokat ezek sze
rint — 1888—1892. évekről — összeállítván, most
már megkezdhetjük a vízállásoknak tulajdonképeni
egybevetését.

z á s mily vízszínváltozást okoz alant? („Vízrajzi
Évkönyvek“ VI. kötet, 66. oldal).
A jelen esetben ugyanazon eljárást követve a
kulmináló és völgyelő vizekre nézve is, kiírjuk a
VIII. alatti összeállításból — а IX. minta szerint —
a kulmináló és völgyelő vizekre vonatkozó adato
kat, alapul vévén a Záhonyból és Zemplénből jövő
vizek összegeit, valamint a Tokajnál már létező
vízállásokat (а VIII. minta 15-ik és 17-ik rovatait).
Ilyen kulmináló összeg például: a 274-ik sorszám
alatti 684 cm., és ilyen völgyelő összeg a 270-ik
sorszám alatti 405 cm.
Ez alkalommal is, az összetartozó vízállások
csoportosításának megkönnyítésére, a második rész
ben közölt H) minta szerinti segédlapot használjuk ;
melyből elsőbben a sorszámokat vezetjük be а IX.
minta első rovatába, és azután az ezen sorszámok
hoz tartozó adatokat kiírjuk а VIII. minta szerinti
összeállításból.
A kiírás könnyebbségére megtartottuk а VIII.
mintában előforduló rovatok számait а IX. min
tában is.
*

IX.
Ö sszetartozó kulm ináló és völg y elő vízállás
Záhony, Zemplén és Tokajnál félm éterenként csoportosítva.
(А V I I I . alatti összeállításból kiszedve H] segédlap szerint.)

A kulmináló és völgyeit) vízállások egybevetése.
A jelen tanulmány második részében már ki
jelentettük, hogy nemcsak elméleti szempontból
következtethető, hanem a gyakorlat terén — eddigi
egybevetéseinkből is — minduntalan föltűnő jelen
ség, hogy a kulmináló, völgyeid, áradó és apadó
vizek határozottan más-más viszonyban vannak egy
máshoz ; úgyhogy, ha a lehető legpontosabb ered
ményt akarjuk elérni: mindezeket külön-külön kell
egybevetni és összefüggésük törvényét külön-külön
kell földeríteni („Vízrajzi Évkönyvek“ VI. kötet,
67. oldal).
Ezen állításunk a több folyó vizeinek össze
folyásából eredő vízállásokra nézve is helyes lévén:
jelen esetben is a külön természetű vizeket külön
vetjük egybe, még pedig legelsőbben is a kulmi
náló és völgyeid vizeket.
Most azonban némileg eltérünk a második
részben közölt К és P alaktól, a melyekben a
kulmináló víz vonalait teljesen külön lapon szer
kesztettük meg, és a völgyelő víz vonalait szintén
külön; mert valamint az áradó és apadó vizek
vonalait lehetséges, az egynapi vízszínváltozások
szerint, egy közös lapon — de azért egymástól
mégis elkülönítve — előállítani: épp úgy lehet a
kulmináló és völgyelő vizek vonalait is egy közös
lapra rajzolni úgy, hogy ők egymástól mégis tel
jesen elkülönítve legyenek.
Tanulmányom második részében azt is kijelen
tettem, hogy vízjelző eljárásunkat különösen a víz
színváltozásra alapítjuk, és tulajdonképpen azt keres
sük, hogy a felső helyen mutatkozó v ízszín v á lto Évkönyv VII.

A záhonyi és %
zempléni vízállások
Sorszám

összege

egynapi
változása

1

centiméter
15
i6

T о к aj n á1
bekövetkező
vízállás a
záhonyi -|zempléni
vizek hatásá
nak leérke
zésekor

14

létező víz a bekövet
állás a kező vízállás
záhonyi nagyobb vagy
vízállás kisebb a már
létezőnél
idejében

centiméter
17

18

4

+ 32

113

94

+ 19

105
1204

1
4

+ 42
14

109
101

88

+

+ 21
4- 7

67

2

— 14

141

148

—

7

128

19

+

2

143

150 '

—

7

329
331
603

2

+

126

+

3

+

11
12

129

8

+

8

128
131

+

13

133
135

5
4

75

94

+

é s íg y t o v á b b !

Ebben a mintában még együtt vannak a kul
mináló és völgyelő vizek; ezeket tehát még el
kell egymástól különíteni, vagyis: azokból szőkébb
csoportokat kell alakítani. A szűkebb csoportosí
táskor azonban nemcsak a kulmináló vizeket vá
lasztjuk külön a völgyelő vizektől, hanem egy
szersmind a kisebb és nagyobb mértékben jelent
kező vízszínváltozásokat is 10—10 centiméterenkint külön csoportosítjuk. A szűkebb csoportosításra
szolgáljon a X-ik minta.
5
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X.

Összetartozó kulmináló és völgyelő vízállás
Záhony, Zemplén és Tokajnál szűkebben csoportosítva
(a IX. alatti csoportosításból).
A záhonyi és %
zem pléni vízállások
Sorszám

összege

egynapi
változása

1

centiméter
16

T о к a j n á 1
bekövetkező
vízállás a záhőnyi +-°|0
zempléni vi
zek hatásá
nak leérke
zésekor

létező víz a bekövet
állás a kező vízállás
záhonyi nagyobb vagy
vízállás kisebb a már
idejében
létezőnél

c e n t i m é t e r
14
17
18

15

74

— 28

—

5

96

100

—

324

— 14

— 6

120

128

— 8

330

—

4

— 6

129

130

— 46

— 17

+345

+ 358

3

á tla g :

3

— 15

+ 115

+ 119

568

— 28

+ 11

122

571

— 39

+ 11

-6 7

+ 2 2

2

2

— 34

é s

+ 11

íg y

1

3

3

— 6

á tla g :

-

4

-

4

115

+

7

106

100

+

6

+ 228

+ 2 1 5

+

6

2
+ 114

2
+ 108
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Ebben a szűkebb csoportosításban a kulmináló
és völgyelő vízállások már egészen külön vannak
választva. Kulmináló vízállások ugyanis azok, me
lyeknél az egynapi vízszínváltozás plus (a 16-ik
rovatban), de utána már minus vízszínváltozás mu
tatkozik ; annyit emelkedett t. i. a vízszinek öszszege az utolsó egy nap alatt, midőn kulmináczióját elérte. Völgyelő vízállások pedig azok, melyeknél
az egynapi vízszínváltozás minus, de utána plus
vízszínváltozás következik ; annyit apadt t. i. a víz
szinek összege az utolsó egy nap alatt, midőn
legmélyebb állására lesülyedt.
Most már csak az van hátra, hogy a X-ik
minta szerint kiszámított átlagokat a Xl-ik szám
mal jelölt lapon fölrakjuk.
A Xl-ik rajzlap szerkesztésének magyarázatául
e helyen csak annyit említünk meg, hogy a záhonyi
4- % zempléni vízállások egynapi vízszínváltozá
sainak fölrakására a függélyes vonalakat vettük
alapul — a záhonyi vízállás idejében Tokajnál már
létező vízállások részére pedig a vízszintes vona
lakat.
Az átlagok fölrakásánál némi nehézségek szok
tak előfordulni, a mennyiben a fölrakás útján egy

más közelébe eső átlagok sokszor feltűnően külön
böznek egymástól, és köztük szemmellátható ellen
mondás látszik lenni. Ha az így mutatkozó ellen
mondás igen nagy, akkor a valószínűtlennek látszó
átlagot egészen kihagyjuk, — a kevésbbé ellent
mondó átlagokból pedig egy újabb átlagot számí
tunk ki, melyet a Xl-ik számú külön rajzlap illető
helyére fölrakunk. Az így fölrakott átlagok közé
eső kerekszámú vízszínváltozások pontjait ezután
közbevetés útján — a már előadott módon — ki
keressük, és e pontokat folytonos vonalakkal össze
kötve, megkapjuk a kulmináló és völgyelő vízszín
változások vonalait.
Feltűnő a Xl-ik rajzlapon, hogy a 0 vízszín
változásnak megfelelő vonal nem képez egy egye
nes vonalat, hanem hullámszerűen le s fel hajlik,
úgyhogy vannak oly esetek, midőn a záhonyi
+ % zempléni vízállásoknak kulmináló összege —
noha az utolsó napon még áradáshau volt — mégis
mikor hatását az alsó mérczénél érezteti, itt már
bizonyos mértékű apadást látszik okozni. Tekintsük
például azt az esetet a Xl-ik rajzlapon, midőn a
záhonyi + °/o zempléni kulmináló vízállás az utolsó
napon 10 cm.-t árad, és ugyanekkor Tokajnál + 310
cm. magasságú vízállás létezik. Ez esetben az illető
függélyes és vízszintes vonalak metsző pontja minus
7 cm. vízszínváltozást a d ; vagyis: ily esetben a
felülről jövő és 10 cm.-nyi áradásban levő kulmi
náló víznek hatása alant 7 cm. apadást mutat a
Xl-ik rajzlap, holott elméletileg véve a dolgot: ha
a felülről jövő kulmináló víz az utolsó napon még
áradt, ezen áradásnak az alsó mérczénél is nyilvánulniakellene bizonyosmértékben. Akkor pedig, mikor
a felülről jövő kulmináló víz az utolsó napon se nem
áradt, se nem apadt, vagyis: a mikor a kulmináló
vízszínváltozás 0, ennek az alsó mérczénél szintén
0 vízszínváltozás volna a megfelelője, mert elméle
tileg: a kulmináczió hatásának leérkezésekor nem
lehet az alsó mérczénél annál alacsonyabb vízállás,
mint a mennyi ott a kulmináczió odaérkezése előtt
már tényleg létezett. Tehát a felülről jövő 0 vízszínváltozásnak alant is 0 vízszínváltozást kellene
mindenkor mutatni, és így a 0 vízszínváltozás vona
lának egyenesnek kellene lenni; ettől azonban a
Xl-ik rajzlap 0 vonala némely esetekben d 18 cm.nyire is eltér. Ez eltérés abban találja főként ma
gyarázatát, hogy a jelenleg szóban levő záhony-,
zemplén- és tokaji szakaszon nem vagyunk képesek
a felülről jövő vizek hatásának leérkezési idejét
oly pontosan megállapítani, hogy abban némelykor
10—20 órányi különbség elő ne forduljon; már
pedig ennyi idő alatt a felülről jövő vizek állásai
ban oly tetemes különbségek szoktak előállani,
hogy azokból a Tokajra következtetett vízállásnál
néha mutatkozó + 18 cm.-nyi eltérés eléggé kima
gyarázható. Már ebből az okból is iparkodnunk
kell tehát a leérkezési időket, folytonos észlelések
alapján, mindinkább tökéletesbíteni.

35

VÍZJELZÉS.

Az áradó és apadó vízállások egybevetése.

X III

Az áradó és apadó vizek egybevetésénél egé
szen úgy járunk el, a mint azt a kulmináló és
völgyeit» vizeknél a fenti sorokban előadtam.
Az összetartozó vízállások VIII-ik minta sze
rinti összeállításából ugyanis az illető áradó és
apadó vizek sorszámait beírjuk a H) minta szerinti
segédlap félméteres koczkáiba, alapul vevén egy
részről a záhonyi + % zempléni vízállások össze
gét, másrészről pedig a Tokajnál már létező víz
állást.
Az ilyképpen, H) segédlap nyonián, félméte
renként már csoportosított sorszámokat beírjuk a
Xll-ik minta szerinti összeírás első rovatába, azután
pedig kitöltjük a VIII-ik összeállítás megfelelő ada
taival a 15-, 16-, 14- és 17-ik rovatokat. Végül a
17-ik rovat adatait levonjuk a 14-ik rovat ada
taiból és a nyert különbözeteket beírjuk a 18-ik
rovatba.

Ö sszetartozó áradó és apadó vízállások
Záhony, Zemplén és Tokajnál szűkebben csoportosítva.

XII.
Összetartozó áradó és apadó vízállások
Záhony, Zemplén és Tokajnál félméterenként csoportosítva.

(A XII. alatti csoportosításból.)
A záhonyi és %
zempléni vízállások
Sorszám

összege

egynapi
változása

1

15

Sorszám

összege

egynapi
változása

bekövetkező
vízállás
a záhonyi -|o/0 zempléni
vizek hatásá
nak leérke
zésekor

centiméter

1

15

C

16

113

262

745

254

887

294

+

1044

261

—

1092

282

303

—

14

a bekövet
létező
vízállás a kező vízállás
záhonyi nagyobb,vagy
vízállás kisebb a már
létezőnél
idejében

entiméter

17

18

380

—

55

370

394

—

24

67

416

364

-f

52

54

345

374

—

29

+

90

438

388

+

50

369

—

11

557

586

—

29

304

352

—

17

535

560

25

532

363

-

40

540

570

—
—

30

26

381

—

43

620

644

—

24

301

399

—

30

605

630

—

25

302

380

—

19

582

608

—

26

1080

377

—

67

589

618

—

29

Az így csoportosított adatokat azonban szük
séges még szűkebben csoportosítani, a mennyiben
az áradó és apadó vízállások még nincsenek egy
mástól egészen elkülönítve.
A szűkebb csoportosítást a XIII-ik minta sze
rint végezhetjük.

U

18

17

156

— 28

10

100

97

+

3

157

— 31

—

3

92

100

-

8

335

— 44

—

3

85

90

5
0

488

— 42

—

6

100

100

489

— 46

—

4

97

100

1199

— 50

—

5

36

66

— 30

1296

- 48

—

1

54

60

6

-2 8 9

—

32

564

613

7

7

7

— 41

—

5

83

- 20

+

1

+

103

98

+

5

9

88

90

—

2

154

— 38
— 49

+

1

87

100

486

— 48

+

1

88

88

1143

— 24

+

3

83

86

1144

21

+

3

85

86

— 200
6

+

18
6

534

548
6

— 33

+

á tla g :

3

—

81

+

—

88

+

485
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a bekövetkező
vízállás na
gyobb, vagy
kisebb a már
létezőnél

•
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7

T

bekövetkező
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honyi -[- o/0
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centiméter

(A VIII. alatti összeállításból H ) segédlap szerint.)
A záhonyi és °/o
zempléni vízállások

T э к a j n á 1

3

6
+

89

+

91

—

7

13
0

—

3
1

—

2
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Ekként külön választva az áradó és apadó
vizeket egymástól, és ezeket tíz-tíz czentiméternyi vízszínváltozások szerint szűkebb csoportokba
szedve, és e szűkebb csoportok átlagait kiszámítva:
ezen átlagokat fölrakjuk a XIV. szám alatti külön
rajzlapra. Az átlagok fölrakásánál úgy járunk el,
és ez átlagokból a vízszínváltozások vonalait úgy
szerkesztjük meg, a mint azt a kulmináló és völgyelő vizek tárgyalása alkalmával már elmondtam.
Az ekként szerkesztett Xl-ik és XIV ik rajz
lapok vonalai már igen alkalmasak arra, hogy
róluk a Tokajnál várható vízállásokra következtet
hessünk.
Vegyük föl például azt az esetet, hogy a
záhonyi 4- °/0 zempléni vízállások összege az utolsó
egy nap alatt + 100 cm. áradást mutat, és ugyan
ekkor Tokajnál + 300 cm. vízállás mutatkozik.
Ez esetben az illető függélyes és vízszintes vonalak
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metsző pontja, ha kulminálásról van szó (a Xl-ik is néhány napig bizonytalan a várható vízállások
lap szerint), 4 - 48 cm., — ha pedig közönséges jelzése, bizonyosan azért, mert a jég levonulása ide
áradásról van szó (a XIV. lap szerint), + 95 cm. jében előállani szokott nagy szabálytalanságok kö
vízszínváltozást ad, melyeket hozzáadva a Tokajnál vetkezményei még több napig érezhetők.
már létező -f 300 cm. vízálláshoz: kulminálás
A XV. alatti kimutatásból az látszik, hogy a
esetén + 348 cm., közönséges áradás esetén pedig Tokajnál várhatónak jelzett vízállás, 1296 eset közül
+ 395 cm. magasságú vízállást várhatunk Tokaj 1062-szer, azaz 82°/0 esetben, ± 10 cm. különbözet
nál. E példa világosan kimutatja, hogy egy és határai között, megyegyezett a későbben tényleg
ugyanazon magasságú felső vízállás, vízszínváltozás bekövetkezett vízállással; a legnagyobb eltérés pedig
és alsó vízállás esetében is mily lényegesen külön + 38 és — 59 cm. volt.
böző vízállás várható az alsó mérczénél, ha a felül
Ez eredményt összehasonlítván a T) alatti ki
ről jövő víz már kulminál, vagy a mikor még mutatás 88-8°/o eredményével, kitűnik, hogy a több
áradásban van. Nagyon szükséges volt tehát a folyóból való következtetésünk 6-8 '/„-kai pontatla
kulmináló és áradó, valamint a völgyelő és apadó nabb az egy folyóból való következtetésnél. A cse
vizeket, úgyszintén mindezeket egymástól egészen kélyebb pontosság abból ered, hogy több folyónál
különválasztva tanulmányozni, hogy belőlük a vár több oly hibaforrás fordul elő, mely a jelzés pontos
ható vízállásra való következtetést lehető pontosan ságát csökkenti. Például — hogy a többit ne is
külön-külön megtehessük.
említsem — több folyó egybeömlésénél többször
XV.
Különbözetek kimutatása Tokajnál, a várhatónak jelzett és tényleg bekövetkezett vízállások között 1888—1892-ben.

A várhatónak jelzett vízállás hány esetben volt nagyobb vagy kisebb a tényleg
bekövetkezettnél ?

Tényleges vízállás
Tokajnál
±
centiméter

(0 -1 0 )
cmig

±

(1 1 -2 0 )
cmig

4 - (21—30)
cmig

esetben

°/o

esetben

°/o

0-ig

351

93-6

19

5T

5

+ 100 „
„ + 200 „
„ + 300 „
„ + 400 „

258
159
93
72

14-4
210

4
4
13

71-3

23
28
29
13

7-9

+

0
100
200
300

89-0

12-9

+

400 „ + 5 0 0 „

35

60-3

14

+

500 „ + 600 „

33

73-3

+ 600 „ + 700 „
-f- 700 „ -j- 800 „
+ 800 „ -I- 900 „

36
17
8

581
850

összesen: 1062

— 110-től
+
+

„

esetben

%

+

(3 1 -4 0 )
cmig

esetben

%

(4t~-60)

±

cmig

esetben

0//0

4 - (51—60)
cmig
esetben

1-3

375
3
4
3
3

20
2 -2

9

20
9-4
8-9

29

2

20

241

3

5-2

3

52

3

52

,

9

204)

3

6-7

.

.

.

.

,

27-4
150

8

12-9

1

16

.

.

.

.

.

72-7

17
3
3

27-3

.

.

.

82-0

158

12-2

49

17

13

811
674

Elérhető pontosság.

°/o

1-4

3-8

A jelzett vízállá
sok összes száma

(2-ik mód szerinti vízjelzés.)

10

2

0 -7

.

.

1

0-5

2

20

58
.

45

,

62
20
11

.

7

05

290
196
138
101

3

0-2

1296

nem bírunk 10—20 órai különbséget a leérkezési
Ezek után még csak azt akarjuk kimutatni, időben kikerülni; a minek következtében nem bírjuk
hogy az előadott mód szerint tényleg mily pontos mindig pontosan számításba venni azokat a felső
ságot érhetünk el a várható vizek jelzésében akkor, vízállásokat, a melyekből az alsó vízállás fog kelet
mikor több folyó együttes hatásából kell követ kezni, és így következtetésünk nem is lehet oly
pontos, mint akkor lenne, ha a leérkezési időkből
keztetnünk a várható vízállásra.
Erre megfelel a XV-ik alatti kimutatás, a a tévedést kiküszöbölhetnők.
melyben az 1888—1892-ik évi vízállásokból vár
Mégcsak azt jegyzem meg e helyen, hogy fölvett
hatónak megállapított és tényleg bekövetkezett esetünkben csak két folyóról van ugyan szó ; de
tokaji vízállások közötti különbözetek ki vannak azért előadott eljárásunkat kettőnél több folyóra
mutatva. Megjegyzendő, hogy a jeges vízállások is jól alkalmazhatjuk, mindig elválasztván a főfolyót
mind elhagyattak, miután azoknak egymásközti a mellékfolyóktól, és a mellékfolyók arányosított
viszonyára nézve semmi szabály nem áll fenn. vízállásainak összegét vetvén egybe a főfolyó víz
Megjegyzendő továbbá, hogy a jég elmente után állásaival.
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A vízjelzésnél követett eljárásunk teendőinek
rövid ismétlése.
1. A legutolsó öt év vízállásairól grafikonokat
készítünk a fő- és mellékfolyókról, arra figyelemmel
lévén, hogy köztük előforduljon a legmagasabb vízállású év is.
2. A grafikonok törés pontjaiból leszedjük az
összetartozó kulmináló vízállásokat, és ezeket la)
szerint összeállítjuk (29. oldal), azt keresvén, bogy
mennyi idő alatt érkezik le a víz hatása a főfolyó felső
mérczéjétől az alsó mérczéig (Záhonytól—Tokajig).
3. Az így összeállított adatokat Ha) szerint
csoportosítjuk (30. old.) és az átlagokat kiszámítjuk.
4. Az átlagokból megszerkesztjük Illa) szerint
a leérkezési idők vonalát a főfolyóra nézve (külön
rajz).
5. A 2. és 3. pont alattiakat a mellékfolyóra nézve
is összeállítjuk, csoportosítjuk, átlagosítjuk és az átla
gokat fölrajzoljuk IIIZ?) szerint annyiszor, a hány
mellékfolyó ömlik a főfolyóba (külön rajz).
6. A Illa) és IIIZ?) rajzokból leszedjük a leér
kezési időket, és ezeket IV. szerinti rovatos kimu
tatásban összeállítjuk (31. old.).
7. Továbbá: össszeállítjuk V. szerint, hogy a
fő- és mellékfolyó 1, 2, 3 . . . . méter vízállásának
mennyi a másodperczenkinti víztömege? (31. old.)
vagy ha nem ismerjük a víztömeget, akkor mennyi
az 1, 2, 3 . . . . hidrogradnak megfelelő szelvényterület, és ebből kiszámítjuk a mellékfolyó arányosí
tott vízállásait a főfolyóéhoz képest.
8. Az előbbi összeállításból megszerkesztjük
VI. szerint a mellékfolyó arányosított vízállásainak
vonalát (külön rajz).
9. E vonalról leszedjük és a VII. szerinti rovatos
kimutatásban kiírjuk: a mellékfolyó arányosított
vízállásait (32. old.).
10. A grafikonok, leérkezési idők (IV. minta)
és a mellékfolyó arányosított vízállásai (V. minta)
alapján összeállítjuk az összetartozó vízállásokat
VIII. szerint (32. old.).
11. Ebből különválasztjuk a kulmináló és völ
gyeié vízállásokat IX. szerint (33. old.).
12. Az előbbi különválasztásból szűkebben cso
portosítjuk a kulmináló és völgyelő vízállásokat
X. szerint, és ezek átlagait kiszámítjuk (34. old.).
13. A kulmináló és völgyelő vízállások átla
gaiból megszerkesztjük a vízszínváltozások vonalait
XI. szerint (külön rajz).
14. A VIII. összeállításból különválasztjuk az
áradó és apadó vízállásokat XII. szerint (35. old.).
15. Ebből szűkebben csoportosítjuk az áradó
és apadó vízállásokat XIII. szerint, és ezek átlagait
kiszámítjuk (35. old.).
16. Ez átlagokból megszerkesztjük az áradó
és apadó vízszínváltozások vonalait XIV. szerint
(külön rajz).
17. Mindezen műveletekből a vízjelzés gyakor
lásánál csak a IV. szerinti leérkezési időket, a mellék
folyónak V. szerinti arányosított vízállásait, és a

vízszínváltozások XI. vagy XIV. szerinti vonalait
használjuk föl, a mint t. i. kulmináló-völgyelő, vagy
áradó-apadó vízállásokról van szó.
A fölhasználásmódjának leírása alább következik.
NEGYEDIK RÉSZ.

A vízjelzés menetének nyilvántartása és az
eközben netalán előforduló valószínűtlenségek
helyesbítése.
A jelen tanulmány második részében (Vízr.
Évk. VI. kötet 75. old.) már megemlítettem, hogy
előre jelzéseink az átlagos eredményekre vannak
alapítva; az átlagos eredmények pedig, a dolog
természeténél fogva, egyes esetekben többé-kevésbbé
eltérnek a valóságtól. Egyes esetekben tehát még
szükséges az átlagok eredményeit, vagyis: a meg
szerkesztett vonalakról leszedett, avagy követ
keztetett vízállásokat, a jelentkező különleges eset
hez alkalmazni, illetve némi helyesbítés alá vetni.
Ugyanakkor a helyesbítésnek egy-két egyszerű mód
ját szintén megismertettem, de csak röviden; későbbre
hagyván annak részletesebb leírását.
Ezt a részletesebb leírást kívánom immár előadni;
előbb azonban a következő megjegyzéseket bocsájtom előre.
A többszöri ismétlések kikerülése czéljából és
rövidség kedvéért némely kifejezésekre csak egyes
szavakat fogok használni; úgymint:
„ Vis je lz ő v o n a la k “ alatt értem azokat a K,
P. S illetőig XL, XIV. vonalakat, melyek alapján
a várható vízállásokat megállapítjuk.
„vá rh a tó “ kifejezés alatt azt a vízállást értem,
mely a vízjelző vonalak alapján megállapíttatott,
de az illető érdekeltekkel még nem közöltetett.
,J e lz e tt11 vagy „Jelzendő“ kifejezés alatt értem
azt a vízállást, mely már átvizsgáltatott, esetleg
helyesbíti etett, és az illetőknek tényleg jeleztetett.
„napló“ alatt értem a vízjelzés közben vezetett
följegyzéseket úgy a beérkező vízállásokról, valamint
a végrehajtott műveletekről és azok eredményeiről.
„g ra fiko n “ alatt pedig értem azt a rajzlapot,
melyre a naponkint beérkező vízállásokat, valamint
az általunk megállapított várható és jelzett víz
állásokat napról-napra fölrakjuk.
A fenti szavakat tehát kérem ily értelemben
venni az alább következő sorokban.
A vízjelzésnél előforduló műveletek menetének
nyilvántartására szolgáló naplókra nézve megjegy
zem, hogy ha csak egy folyóról van szó: a XVI.,
XVII. — ha pedig több folyóról van szó : a XVIII.
és XIX. alatti naplókat vezetjük; nevezetesen: a
XVI. és XVIII. alatti naplók a végzendő műveletek
adatait foglalják magukban ; a XVII. és XIX. alat
tiak pedig azon különbözeteket, melyek az előrejelzett és később tényleg bekövetkezett vízállások
között mutatkoznak.
A XVII. és XIX. alatti naplók bővebb magya
rázatra nem szorulnak; a XVI. és XVIII. alatti
naplók rovatainak kitöltéséről pedig alább lesz szó.

38

VÍZJELZÉS.

Ezek után magára a vízjelzés menetére nézve —
egész általánosságban — a következőket említem
meg e helyen:
Az illető vízállásokról minden reggel távirati

jelentések érkeznek be a vízrajzi osztályhoz Buda
pestre. E jelentésekből a vízállásokat beírjuk a
napló illető rovataiba, és egyben fölrakjuk a víz
állások grafikonjának illető helyeire.

X V I.

X V II.

V ízjelzés Záhonyra N am ényból 1895.

A Záhonyra jelzett és tén yleg b ek övetk ezett v ízá llá so k
közötti különbözetek kim utatása.

1

2

3

5

4
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2 ,7
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3 ,7
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X IX .
A Tokajra jelzett és tényleg b ek övetk ezett vízállások

z előre jelzés
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közötti különbözetek kim utatása.
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és így tovább f

Ezután a jelző vonalak alapján kikeressük a
várható vízállást, és ezt beírjuk a naplóba, egyben
fölrakjuk a grafikon illető helyére.
A vízjelző vonalakból megállapított várható
vízállást azonban nem jelezzük azonnal az illető
érdekelteknek, hanem előbb megvizsgáljuk, hogy
valószinűségükhöz nem fér-e valami kétség? És csak
akkor jelezzük változatlanul, ha valószínűségükben
nincs okunk kételkedni. Ha pedig e tekintetben
némi kétség merül föl, akkor egyik, vagy másik
módon helyesbítjük a várható vízállást, és csak a
helyesbített vízállást jelezzük a illető érdekelteknek.
Sokszor nehéz eltalálni, hogy van-e helye a
helyesbítésnek, vagy nincs? Ebben csak hosszas
gyakorlat útján szerzünk bizonyos jártasságot, és
addig, míg ezzel nem bírunk, többször megesik,
hogy helyesbítés helyett megrontjuk a jelzés pontos
ságát. Általánosságban azonban szolgáljanak a
következők némi tájékozásul, illetőleg útmutatásul.
a) Nem szabad izgatottnak, idegesnek lennünk;
mert ez a lelki állapot lehetetlenné teszi a körül
mények elfogulatlan fölismerését, és helyes tekin
tetbe vételét.
b) A jelzés pontosságára nézve nagyon sok függ
attól, hogy biztosan eltaláljuk, vájjon a lefolyásban
levő árhullám: kulminálás, völgyelés, áradás, vagy
apadás stádiumában van-e ? mert mindezeknél más
és más arány áll fenn a felülről jövő és alant
létrejött vízállások között.
c) A kulminálás és völgyelés után következő
nap vízállásának jelzésekor a naplóba Írandó egy
napi vízszínváltozásnál vigyázni kell arra, hogy ha
a kulminálás vagy völgyelés nem a jelzés idejében
reggel áll be, hanem körülbelül fél nappal előbb,
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(talán az előbbi nap esti óráiban) akkor a tegnapi
és mai vízállások egyinásbóli levonásából származó
egynapi vízszínváltozás nem jellegzi elég pontosan
a vízszínváltozás nagyságát. Ilyenkor biztosabb
eredményt kapunk, ha a megelőző fél napi víz
színváltozást vesszük jelzésünk alapjául.
d) Ha a kulminálás vagy völgyelés huzamosabb
ideig, például: egy, két napig tart, vagy csak igen
keveset változik az utolsó egy nap alatt, (5. cm.-nél
kevesebbet) akkor még mindig a kulminálás és
völgyelés vonalait használhatjuk.
e) Általában véve: mig a vízjelző vonalak nem
adnak ± 10 cm.-nél nagyobb eltérést a később
tényleg bekövetkezett vízállástól, addig ne helyes
bítsünk, mert éppen a helyesbíteni akarásból roszszabb eredményt kaphatunk. — Midőn azonban
± 10 cm.-nél nagyobb eltérés mutatkozik a jelzett
és tényleges vízállások között, akkor ez már annak
jeléül vehető, hogy valamely oknál fogva nem
érvényes ebben az esetben a vízjelző vonalakban
kifejezésre jutott általános szabály.
/) A jelzett és tényleges vízállások között elő
álló nagyobb különbözet főként két okból eredhet,
t. i : vagy abból, mert a fennforgó esetben a víz
jelző vonalak nem elég pontosak, vagy abból, mert
a víz folyására valamely ismeretlen különleges
körülmény hat, mely a felső és alsó mérczék víz
állásai között általánosságban fennálló arányt meg
változtatta. E tekintetben nagy tájékoztatásul szol
gálnak a megelőző napokban történt jelzések és
tényleg bekövetkezett vízállások közötti különböze
tek ; mert ha ezek napról-napra körülbelül egyenlők
maradnak, akkor abból egy oly rendes eset jelen
létére következtethetünk, melyet a vízjelző vonalak
csak bizonyos állandó különbözettél képesek jelezni;
ha pedig a különbözetek egymástól nagyon eltérők,
akkor valamely különleges eset jelenlétét kell föl
tennünk.
g) Némi tájékozásul szolgálhat az is, hogy
hasonló nagyságú vízállásoknál, hasoidó körülmé
nyek (kulminálás, völgyelés, áradás, apadás) között
körülbelő] egyenlő különbségek szoktak mutatkozni
a várhatónak megállapított és később tényleg be
következett vízállások között. Ha tehát a jelent
kező vízállás nagyságánál és körülményeinél fogva
hasonlít valamely megelőző vízálláshoz, akkor a
megelőző napi vízállásnál mutatkozott különbözeiét
összegezzük a most jelentkező vízállással, és úgy
is megkaphatjuk a várható vízállást.
h) Ha a vízjelző vonalak a felső vízállás minus
vízszínváltozására alant plus vízszínváltozást mutat
nának, akkor ne vegyünk semmi változást, úgy
szintén akkor sem, ha plusra minus adódnék; mert
ezek nem valőszinűek.
i) Midőn a grafikonból körzővel leszedjük a
megelőző időben észlelt vízállások közötti különbözetet, arra ügyeljünk, hogy ha előrejelzésünk fél
napra szól, akkor a megelőző fél napi különbözetet
vegyük figyelembe; ha pedig 1, 2 . . . napra szól,
akkor a megelőző 1, 2 ... napi különbözetet vegyük.
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A vízjelzés, esetleg helyesbítés következő módon
történik.
I.

Midőn csak egy folyóról van szó.

Mindenek előtt fölrakjuk a felső vízmérczéről
(Naményból) és az alsóról (Záhonyból) távirati úton
beérkezett jelentések alapján a mai reggeli víz
állásokat a XX. alatti melléklethez hasonló grafi
konban.
Ebben a grafikonban a vízszintes vonalak egymástóli távolsága 1 decimétert képvisel, és álta
lában vékonyan vannak kihúzva; de minden fél
méter vastagabb és minden egész méter még
vastagabb vonallal van megjelölve. A méteres vona
lakra nem írjuk reá a méter nagyságát, hanem
annyinak veszszük, hogy a két vagy több folyónak
fölrakandó vízállásai egymást ne keresztezhessék,
mert az megnehezítené a jelzést. A méteres vonalak
megszámozása helyett minden fölrakott vízállás
mellé oda írjuk a vízállás nagyságát, részint azért,
hogy a fölrakás helyességét szemmel is láthassuk,
részint pedig azért, hogy ha későbben valamelyikre
még szükségünk lenne, minden további gondolkozás
nélkül egyszerre leolvashassuk.
A vízállások fölrakása után a naményi és
záhonyi mai vízállást beírjuk a XVI. napló 2-ik,
illetőleg 4-ik rovatába, az l-ső rovatba jegyezvén
azt a napot és órát, melyben ezen vízállások észlel
teitek.
Ezután a 2-ik rovatba írt naményi vízállásnak
megfelelő leérkezési időt a G alatti rajzból leszedve,
hozzáadjuk az l-ső rovatba jegyzett időhöz és az
eredményt beírjuk a 11-ik rovatba.
Ezután a 2-ik rovatba írt vízállásokból ki
számítjuk a Naménynál egy n a p alatt mutatkozott
vízszínváltozást, és ezt bevezetjük a 3-ik rovatba.
E szerint ismerjük már a felülről jövő vízállást,
annak egy napi vízszínváltozását, és az alsó
mérczénél (Záhonynál) már létező mai vízállást;
melyek alapján, vagyis: a 3-ik és 4-ik rovat adatai
nyomán leszedjük a vízjelző K, P, S, vonalak
egyikéről az alsó mérczénél megfelelő vízszínválto
zást, és miután ezt beírtuk az 5-ik rovatba, egyszer
smind összegezzük a 4-ik rovatba írt záhonyi víz
állással; mely összeg adja a Záhonynál várható
vízállást, és ezt bejegyezzük a 6-ik rovatba.
Kulminálás és völgyeléskor a K , P rajzlapok
vízjelző vonalaiból minden további művelet nélkül
szedjük le a várható vízállást, melyet a 6-ik rovatba
beírunk.
Az így nyert várható vízállást fölrakjuk a XX.
grafikon illető helyére és pontját karikával körül
veszszük, de nem jelezzük azonnal az érdekelteknek,
hanem előbb megvizsgáljuk, hogy nem fér-e valami
kétség valószínűségéhez? és ha kétség fér hozzá,
akkor előbb helyesbítjük.
Hogy a helyesbítést megtehessük, kitöltjük
a XVI. számú naplónak 7., 8. és 9-ik rovatait;
nevezetesen: a 7-ik rovatba beírjuk a Záhonynál

megelőzőleg, (a 11-ik rovatban kitett időben) tény
leg bekövetkezett vízállást; ebből és a 6-ik rovatba
írt várható vízállásból megtudjuk, hogy mi különb
ség állott elő megelőzőleg a tényleges és várható
nak vélt vízállások között ? Mely különbséget beír
juk a 8-ik rovatba; a 9-ik rovatba pedig azt írjuk
be, hogy a záhonyi tényleges vízállás mennyivel
volt nagyobb, vagy kisebb a naményi vízállásnál?
(a 2-ik rovatba Írottnál). Ezt azért jegyezzük föl
külön, hogy máskor, hasonló eset előfordulásakor,
e különbséget is fölhasználhassuk tájékozásul a
várható vízállások helyesbítése czéljából.
A helyesbítés alább közlendő művelete után
a 10-ik rovatba bevezetjük azt a helyesbített víz
állást, melyet az illető érdekelteknek immár meg is
jelzünk; de ezen helyesbített vízállást egyben föl
rakjuk a XX. grafikon illető helyére és pontját
csillaggal megjelöljük, hogy a várható vízállások
pontjaitól könnyen megkülönböztethessük és később
szemmel is látható legyen a jelzett és tényleg bekö
vetkezett vízállások közötti különbözet azért, hogy
ezt a későbbi esetek helyesbítésénél szintén tekin
tetbe vehessük.
Miután a jelző vonalak adta vízállást fölrak
tuk a grafikon illető helyére, — a mint már említet
tem — megvizsgáljuk, hogy az nem valószinűtlen-e ?
Ha nem valószínűtlen, akkor minden helyesbítés
nélkül jelezzük az illetőknek; ha pedig valószínűt
len, akkor előbb helyesbítjük.
A valószínűség a következőkből látszik k i:
ha a napi vízszínváltozás állandó jellege mel
lett a megelőző napi különbözet (a XVI. napló 8-ik
rovatába Írott) nem nagyobb + 10 cm.-nél;
ha szintén állandó jelleg mellett a XX. grafi
konból körzővel leveszszük a megelőző napról az
összetartozó naményi és záhonyi vízállások közötti
egyenes, például: ab) vonal hosszát, és a körző
ugyanezen nyílását reá illesztjük a mai naményi és
várható záhonyi cd) vízállásokra és a ráillesztésnél
nem látszik + 10 cm.-nél nagyobb különbség;
ha a vízjelző vonal adta vízállást (a XVI. napló
6-ik rovatába Írottat) levonjuk a naményi vízállás
ból (a 2-ik rovatba Írottból) és az így nyert különbözetet összehasonlítjuk a hasonló körülményű
esetek különbözetével (a 9-ik rovatba írottal) és e
különbözet nem nagyobb a 10 cm.-nél;
ha a vízjelző vonal adta — bizonyos időmultával — várható vízállás a mostani vízállástól nem
mutat + 10 cm.-nél nagyobb különbséget, mint a
megelőző napi vízszínváltozás v o lt; ekkor azonban
tekintetbe kell venni a megelőző napok vízszínvál
tozásainak állandó, növekedő, vagy fogyó voltát is.
Ilyen esetekben valószinűnek vehetjük a víz
jelző vonalakról leszedett vízállást, és helyesbítés
nélkül jelezhetjük az illető érdekelteknek.
Ellenben kétségesek a vízjelző vonalakról lesze
dett vízállások és azok jelzés előtt helyesbítendők.
A helyesbítésnek egy-két egyszerű módját már
röviden megismertettem ugyan a jelen tanulmány
második részében. (Vízrajzi Évkönyvek. VI. kötet,
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75. oldal.) Az ott elmondottakat azonban szükséges
nek tartom e helyen ismételni és kiegészíteni.
A helyesbítés következőképpen történik:
Ha a megelőző napok különbözetei (a XVI.
napló 8-ik rovatába írottak) állandóan és egy irány
ban nagyobbak 10 cm.-nél, akkor ezen állandó kü
lönbözet hozzáadása vagy levonása által helyesbít
jük a vízjelző vonalról leszedett vízállást.
На a XX. grafikonból körzővel leszedett —
vagy a 9-ik rovat figyelembe vételével megállapí
tott — avagy a napi vízszínváltozásból következ
tetett vízállás 10 cm.-nél többet különbözik a víz
jelző vonalról leszedett vízállástól, akkor: vagy
mindezen vízállásoknak közepesét veszszük, vagy
pedig a jelzővonal adta vízálláshoz hozzáadjuk az
egyik vagy másik módon kapott és legvalószinűbbnek látszó vízállást, és ezen összegeknek a felét
jelezzük.
Ha jelzés közben azt veszszük észre, hogy a
helyesbített vízállás jelzése nagyobb különbözeiét
ad, mint a jelzővonal eredménye, akkor a követ
kező napon helyesbítés nélkül tartsuk meg a jelző
vonal eredményét, vagy pedig még több körülmé
nyekre legyünk tekintettel.
Egyébiránt a gyakorlat reá vezet, hogy min
den egyes esetben a helyesbítésnek melyik módját
alkalmazzuk.

2. Midőn több folyóról van szó.
Ez esetben is mindenekelőtt a XXI. grafikon
ban fölrakjuk a felső mérczékről (Záhonyból és
Zemplénből), valamint az alsóról (Tokajból) beérke
zett távirati jelentések alapján a mai reggeli víz
állásokat.
Ezután a záhonyi és tokaji mai vízállást be
vezetjük a XVIII. napló 2-ik és 7-ik rovatába; az
első rovatban pedig azt a napot és órát, a melyben
ezen vízállások észleltettek.
Minek megtörténte után kikeressük a III. a)
alatti kimutatásból, hogy a főfolyó felső mérczéjénél (Záhonynál) ma reggel észlelt és a 2-ik rovatba
beírt vízállás mennyi idő alatt érkezik le a főfolvó
alsó mérczéjéhez (Tokajhoz)? és ez időt hozzá
adjuk az első rovatba írt időhöz, az eredményt
pedig bejegyezzük a 14-ik rovatba.
így már ismerjük azt az időt, amikorára a felső
mérczénél ma reggel észlelt vízállás hatása leérke
zik az alsó mérczéhez, és keressük, hogy ugyan
ezen időre a mellékfolyónak mely vízállása fog
szintén az alsó mérczéhez (Tokajra) érkezni?
A keresést a XX-ik grafikon és III. b) alatti
kimutatás segítségével hajtjuk végre olyképpen,
hogy elsőbben a grafikonból leveszünk egy oly
zempléni vízállást, mely valószínűleg a kívánt időre
fog Tokajba érkezni; azután a III. b) kimutatásból
kiszedjük, hogy ezen vízállás hatása mennyi idő
alatt érkezik le Tokajra? és ezt az időt hozzáadjuk
a fölvett zempléni vízállás idejéhez; ebből látjuk,
hogy az első kísérletül fölvett zempléni vízállás
Évkönyv VII.

hatása nem a 14-ik rovatban kitett időben érkezik
le Tokajra, hanem annál, például 5 órával, hama
rább. Ekkor a XXI. grafikonból az 5 órával később
mutatkozott zempléni vízállást vetjük szintén ilyen
művelet alá, és ezt mindaddig ismételjük, míglen
megkapjuk azt a megfelelő zempléni vízállást, mely
a 14-ik rovatban írt időben érkezik le Tokajra,
tehát éppen arra az időre, amikorára a záhonyi
víz hatása is oda érkezik. Ez a keresés nem megy
oly lassan, mint ahogy az ember gondolná, mert
kis gyakorlat után a második vízállásnál már
rendesen eltaláljuk a valódit. Az így kikeresett
zempléni megfelelő vízállást bevezetjük a 3-ik
rovatba.
Ezután a VII. alatti kimutatás alapján ará
nyosítjuk a zempléni vízállást és ezt beírjuk a
4-ik rovatba. A minek megtörténte után összegez
zük a záhonyi és arányosított zempléni vízálláso
kat, vagyis: a 2-ik és 4-ik rovatba írt adatokat,
és az összeget beírjuk az 5-ik rovatba.
Ezután ez összegből levonva az előbbi nap
összegét, a mutatkozó plus-minus különbözetet be
jegyezzük a 6-ik rovatba.
Ezek után már ismeretes előttünk a felülről
jövő vízállások összege, — ennek egy napi vízszínváltozása, - és az alsó mérczénél (Tokajnál) már
is létező mostani vízállás; melyek szerint, vagyis:
az 5-, 6- és 7 ik rovat adatainak alapján leszedjük
az illető vízjelző vonalakról (XI-, illetőleg XlV-ről)
a Tokajnál megfelelően várható vízszínváltozást, és
ezt beírván a 8-ik rovatba, egyszersmind összegez
zük a 7-ik rovatba írt tokaji mostani vízállással;
ez összeg adja a 14-ik rovatba írt időre Tokajnál
várható vízállást, amit beírunk a 9-ik rovatba és
fölrakjuk a XXI-ik grafikonba, a fölrakás pontját
kis karikával körülfogván.
A várható vízállást azonban megvizsgáljuk,
hogy valószinű-é? és ha nem valószínű, akkor
helyesbítjük; de előbb kitöltjük a XVIII. naplónak
10- , 11- és 12-ik vonalait; még pedig a 10-ik
rovatba beírjuk a megelőző esetben tényleg bekö
vetkezett vízállást; melyből és a 9-ik rovatba írt
várható vízállásból megtudjuk, hogy mi különbség
állott elő a várható és tényleges vízállások között
a megelőző időben? Ezt a különbséget beírjuk a
11- ik rovatba ; a 12-ik rovatba pedig azt írjuk be,
hogy a tokaji tényleges vízállás mennyivel volt
nagyobb vagy kisebb a záhonyi + °/o zempléni
vízállások összegénél (az 5-ik rovatba írt összegnél),
hogy máskor hasonló eset előfordultával e különb
séget is esetleg fölhasználhassuk a várható víz
állások helyesbítésénél.
A helyesbített vízállást bevezetjük a 13-ik ro
vatba és az illetőknek most már megjelezzük. Ezt
a vízállást azonban mindjárt föl is rakjuk a XXI-ik
grafikon illető helyére és a fölrakás pontját csil
laggal körül veszszük.
A fölrakott vízállás valószínűsége ugyanoly
összehasonlításból tűnik ki, amint azt az „egy
folyó11 esetében előadtuk; csakhogy most a „több
6
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folyó“-nál előforduló körülményekre kell azokat
alkalmazni.
Nevezetesen a XXI. grafikonban fölrakott vár
ható vízállás valószínű:
ha a napi vízszínváltozás állandó jellege mellett
a megelőző napi különbözet (a XVIII. napló 11-ik
rovatába Írott) nem nagyobb dr. 10 cm.-nél;
ha szintén állandó jelleg mellett a XXI. grafi
konból körzővel leveszszük a megelőző napról az
összetartozó vízállások közötti egyenes, például:
ab vonal hosszát, és a körző változatlanul hagyott
nyílását reáillesztjük a záhonyi, esetleg a zempléni
mai vízállásra és a Tokajnál várható vízállásra, és
ha ezen cd ráillesztésből nem látszik ± 10 cm.-nél
nagyobb különbség. A körzővel való ellenőrzés
több folyónál nem megy oly egyszerűen, mint egy
folyónál; mert a fő- és mellékfolyó nem árad-apad
egyszerre és egyenlően, hanem különböző időben
és különbözőképpen; minélfogva arra kell vigyáz
nunk, hogy melyik folyó vízállásának van domináló
hatása a tokaji vízállásra? Ez kilátszik a XXI-ik
grafikonból; annak a folyónak van ugyanis domi
náló hatása, a mely folyónak emelkedését, apa
dását követi bizonyos arányban — a grafikonból
is láthatólag — a tokaji vízállás emelkedése és
apadása;
ha a jelző vonalakról leszedett várható víz
állást (a XVIII. napló 9. rovatába írottat) levonjuk
a záhonyi + % zempléni vízállásból (az 5-ik rovatba
írottból) és az így kapott különbözetet összehason
lítjuk a hasonló körülmény fi esetek különbözetével
(a 12-ik rovatba Írottal) és ha e különbözet nem
nagyobb ± 10 cm.-nél;
ha tekintettel a megelőző napok vízszínválto
zásainak állandó, növekedő vagy fogyó voltára, a
jelző vonalak alapján következtetett s bizonyos
idő múltán várható vízállás a mostani vízállástól
nem mutat ± 10 cm.-nél nagyobb vízszínválto
zást, mint amennyi a megelőző napi vízszínváltozás
volt.
Ily esetekben valószinűeknek vehetjük a víz
jelző vonalakról leszedett vízállásokat, és minden
helyesbítés nélkül jelezhetjük az illető érdekel
teknek.
Ellenkező esetekben a vízjelző vonalakról lesze
dett vízállások kétségeseknek tekintendők, és álta
lában úgy helyesbítendők, a hogy azt az „egy folyó“-ra
nézve előadtuk; nevezetesen:
Ha a megelőző napi különbözetek (a XVIII.
napló 11-ik rovatába írottak) állandóan és egy
irányban nagyobbak 10. cm.-nél, akkor ezen állandó
különbözetek hozzáadása vagy levonása által helyes
bítjük a vízjelző vonalról leszedett vízállást.
На a XXI. grafikonból körzővel leszedett —
vagy a 12-ik rovat figyelembe vételével megálla
pított — avagy a napi vízszínváltozásból követ
keztetett vízállás 10. cm.-nél többet különbözik a

vízjelző vonalról leszedett vízállástól, akkor: mind
ezeknek közepesét jelezzük, — vagy pedig a
jelző vonal adta vízálláshoz hozzáadjuk az egyik,
vagy másik módon kapott és legvalószínűbbnek
látszó vízállást, és ez összegnek felét jelezzük.
A helyesbítésnek fentebb ismételt módjait még
a következőkkel egészítem k i:
Ha a fentebb előadott általános eljárás útján
is valószínűtlenségre jutunk, akkor a már fölrakott
megelőző vízállások összekötése által képezett m, n
görbületet is segítségül vehetjük (XXL), és ennek
a görbületnek folytatólagos vonalából állapíthatjuk
meg a jelzendő vízállást.
Ha a mellékfolyó (zempléni víz) nagy áradásá
nak vízemelő hatása van a főfolyó (a tokaji) víz
állására, és ez világosan kilátszik a XXI. grafikon
ból, ilyenkor nem fogadjuk el a vízjelző vonalakból
nyert vízállást változatlanul, bárha a megelőző
napon még jó eredményt adott; hanem az ily esetet
kétségesnek veszszük, és az előadott módokon kapott
helyesbítések közepesét veszszük.
Ha a jelzés több napra szól előre, akkor a
közben eső fél és egész napok vízállásait úgy kapjuk
meg, hogy a XXI. grafikonban fölrakott és csillaggal
megjelölt pontot a már létező tokaji mai vízállás
pontjával összekötjük egy egyenes, vagy egy meg
felelő görbületi! m , n vonallal, és a közben eső fél
és egész napokban várható vízállásokat a grafikon
ból leszedjük és bevezetjük a XIX. napló illető rova
taiba, ugyanoda bevezetvén a később tényleg
bekövetkező vízállásokat is, a mutatkozó külön
bözetekkel együtt.
Kulminálás és völgyelés után figyelembe veendő,
hogy egy megelőző, hasonló nagyságú, árhullámkor
milyen arány mutatkozott a záhonyi és tokaji víz
állások között? Bizonyos mértékben ilyen lesz az
arány a fölmerült esetben is.
Különösen kell a helyesbítésnél arra figyelni,
hogy a folyó felsőbb szakaszán jelentkező vízállás
gyors, vagy lassú áradást-apadást mutat-e? mert
ahhoz képest kell helyesbíteni a jelző vonalakból
nyert vízállást. Ha például: lassú áradás volna
felülről várható, és valamelyik helyesbítő mód gyors
áradást adna lent, akkor ezt a módot ne alkal
mazzuk, hanem mást, mely lassúbb áradást jelez;
és viszont.
Figyelembe kell venni még azt is, hogy a J/2,
1, 2 . . . . napra való jelzések XIX. kimutatásában
mutatkoznak-e állandóan egy irányú eltérések ?
mert ha mutatkoznak, jelzésünk módján változ
tatni kell.
Számos ily megjegyzéseket lehetne még elő
sorolni; de nem folytatom, mert a gyakorlatban
úgyis rá jön az ember arra, hogy szükség esetében
miképpen helyesbítse a vízjelző vonalakból nyert
vízállásokat.
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A vízjelzésnél általunk követett különféle
eljárások eredményeinek összehasonlítása.
A kulmináczióból való jelzésen kívül a vízjelzésnek háromféle módját adtam elő e tanulmány
második részében, mindegyik módnál kimutatván,
hogy ha az 1888-tól 1892-ig terjedő öt év alatt,
azok szerint jeleztünk volna, mily pontosságot ér
tünk volna el jelzéseinkkel?
Röviden ismétlem az általuk elért eredménye
ket, hogy közülök a legpontosabbat kimutathassam.
E g y folyónál a kulmináczióból való oly jelzés,
midőn csak a felső mérczénél kulmináló vízállás
vétetik tekintetbe: 57'6°l0 esetben éri el a ± 10 cm.
pontosságot (Vízrajzi Évkönyvek VI. köt., 61. oldal).
A kulmináczióból való oly jelzés, midőn a felső
mérczénél kulmináló vízálláson kívül, az alsó mér
czénél ugyanazon időben már létező vízállást is
tekintetbe veszszük: 79'1 fl/0 esetben adta meg a
± 10 cm. pontosságot (Vízrajzi Évkönyvek VI. köt.,
63. oldal).
Áradó—apadó vízállásból való oly jelzésnél,
midőn csak a felső vízállásból következtetünk,
vagyis az első mód szerinti vízjelzésnél 55'9"f
esetben értük el a ± 10 cm. pontosságot (Vízrajzi
Évkönyvek VI. kötet, 65. oldal).
Áradó—apadó vízállásból való oly jelzésnél,
midőn a felső mérczénél mutatkozó vízálláson kívül
tekintetbe veszszük a felső mérczénél mutatkozó
egynapi vízszinváltozást és az alsó mérczénél ugyan
akkor már létező vízállást is, vagyis a második
mód szerinti vízjelzéssel 88'8°/0 esetben értük el
a ± 10 cm. pontosságot (Vízrajzi Évkönyvek VI.
kötet, 70. oldal).
Áradó—apadó vízállásból való oly jelzésnél,
midőn a második mód szerint járunk ugyan el, de
vízállások helyett a megfelelő víztömegeket vesz
szük számításba, vagyis a harmadik mód szerint
eljárva: 87'2 % esetben értük el a ± 10 cm. pon
tosságot (Vízrajzi Évkönyvek VI. kötet, 74. oldal).
Ezekből látjuk, hogy egy folyónál a második
mód szerinti vízjelzés adja a legpontosabb ered
ményt ; minélfogva önként következőnek tartot
tam, hogy vízjelzéseinket a második mód szerint
hajtsuk végre.
A különféle módokon való vízjelzés legczélszerűbbike csak egy folyóra nézve volt ugyan ki
kutatva, de a mi egy folyóra nézve áll, annak állni
kell több folyóra i s ; mert a vízfolyás törvényei
mind a két esetben egyenlők. Ennélfogva tanul
mányom harmadik részében, midőn a több folyó
együttes hatásából való vízjelzésnél követendő el
járást kívántam megállapítani, megtartottam a
második mód szerinti vízjelzést, mely öt éven át
végrehajtva 82-0°la esetben adott + 10 cm. pon
tosságot. Ez 6’8 °/o-kal kevesebb pontosság ugyan,
mint a milyent egy folyónál vele elértünk, de ez
abból származik, hogy több folyónál több oly hiba
forrás fordul elő, mely a jelzés pontosságát csök
kenti.

Azonban a különféle módokon elért különféle
pontosságok kimutatásai ellenében méltán azt lehet
fölhozni, hogy azokból nem lehet kifogástalanul
következtetni a jelzés pontosságának mértékére;
mert a jelző vonalak ugyanazon öt év tényleges
vízállásaiból vannak szerkesztve, a mely öt évnek
vízállásait jeleztük, minélfogva természetes, hogy
a múltban nem mutatkozhatott nagy és számos
különbözet a jelzett és tényleges vízállások között.
És valóban csak akkor tűnik ki biztosan a vízjel
zésnél követett eljárásunk helyessége, ha azt egy
1892-nél későbben levonuló árhullámra alkalmazzuk.
Nagy érdekkel kísértem ennélfogva az 1895-ik
évi árvíz idejében végrehajtott vízjelzésem ered
ményét; mert attól vártam vízjelzésem pontossá
gának kifogástalan megállapítását.
1895-ben ugyanis magas árvíz vonult le a
Tisza völgyében és ez alkalmat fölhasználva, márczius 1-jétől szeptember végéig, 183 napon át napról-napra végrehajtottam a vízjelzés műveletét ugyan
azon második mód szerinti vízjelző vonalak alapján,
melyeket az 1888—1892-ik évi vízállások egybe
vetéséből szerkesztettem.
Jelzésemmel következő eredményt értem e l:
E g y fo lyónál, vagyis Naményból Záhonyra
jeleztem :
F é l n a p p a l előre 183-szor; ezek közül 170-szer,
azaz: 92'9" f esetben ± 10 cm. különbözet határai
között megegyezett az előre jelzett vízállás a tény
leg bekövetkezettel.
E g y egész n a p p a l előre jeleztem 17-szer;
ezek közül 15-ször, azaz: 88'2 °/0 esetben értem el
a + 10 cm. pontosságot.
Tehát egy fo lyó n á l összesen 200-szor jelez
tem, melyek közül 185-ször, azaz: 92'5 °/„ esetben
értem el a ± 10 cm. pontosságot, a midőn a leg
nagyobb különbözet 4- 20 és •— 20 cm. volt.
Több fo lyónál, vagyis Záhonyból és Zemplén
ből Tokajra jeleztem:
F é l n a p p a l előre 183-szor; melyek közül
177-szer, azaz: 96'7°/0 esetben a különbözet nem
volt nagyobb ± 10 cm.-nél.
E g y n a p p a l előre 182-szer, melyek közül
158-szor, azaz: 86'8°/a esetben a különbözet nem
volt nagyobb + 10 cm.-nél.
K é t n a p p a l előre 17-szer, melyek közül 16-szor,
azaz: 94'1 °/<> esetben a különbözet nem volt nagyobb
4 10 cm.-nél.
Több fo lyónál ö sszesen 382-szer jeleztem,
melyek közül 351-szer, azaz: 91'9°l0 esetben a kü
lönbözet nem volt nagyobb + 10 cm.-nél, a midőn
a legnagyobb különbözet + 18 és — 35 cm. volt.
M indössze jeleztem tehát 1895-ben Záhonyra
és Tokajra 582-szer, melyek közül 536-szor, azaz:
92'F f esetben a különbözet nem volt nagyobb
+ 10 cm.-nél az előre jelzett és tényleg bekövet
kezett vízállások között.
Jelzéseim azért szóltak csak V*— 2 nappal előre,
mert az illető vízállások l/2, legfölebb két nap alatt
érkeznek le egyik helyről a másikra, és mert a
6*
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hosszabb időre szóló vízjelzést csak föltevésekre
alapíthattam volna, a mit ez alkalommal ki akar
tam kerülni.
Az 1895-ik évi jelzés eredményéből látjuk e
szerint, hogy jelzésünk 92*1"/., esetben megegyezett
a később tényleg bekövetkezett vízállásokkal, + 10
cm határok között. Ez az eredmény kedvezőbb,
mint a T és XV-ik kimutatásban közölt eredmé
nyek ; mert az 1895-iki jelzésnél már helyesbítet
tük a valószinűtlennek látszó várható vízállásokat,
a mit az 1888/92-iki vízjelzésnél nem tettünk.
A 92*17.v-lékos eredménynyel meg is lehetünk
már elégedve; különösen, ha tekintetbe veszszük,
hogy jelzésünk mindenkor valamely határozottan
kitűzött órára szólott és ugyanazt a vízállást vet
tük számon, mely az előre kitűzött órában tényleg
észleltetett.
Még jobban meg lehetünk elégedve az ered
ménynyel, ha tekintetbe veszszük, hogy a Tisza
folytonos fejlődésben van és így az a viszony, mely
a vízállások között 1888/92-ben fennállott, 1895-ben
már nem állott fenn. A jelzés módjának lehet tehát
tulajdonítani, hogy mindamellett a fenti kielégítő
eredményt elértük. Különösen áll ez a Tokajra való
jelzésnél, a melyről tudjuk, hogy a Tiszának Tokaj
fölötti szakaszában még mindig nemcsak önmagá
ból származó fejlődés megy végbe évről-évre, hanem
ezenkívül a Bodrognak Tokaj fölötti szakaszán mes
terséges módon is elősegítettük a vízfolyás körül
ményeinek nagyfokú megváltozását az által, hogy
a Bodrog folyón az utóbbi években több átvágás
szelvényét kibővítettük és újabb átvágást létesí
tettünk.
Az így létrejött összes változásnak hatását
már nem voltak képesek vízjelző vonalaink egé
szen kiküszöbölni; de azért mégis jó eredménynyel
használhattuk az 1888/92-iki vízjelző vonalakat az
1895-iki vízjelzésre is ; mert a mederváltozás követ
keztében létrejött új viszonya a vízfolyásnak állan
dóan éreztette hatását a tokaji vízállásokban; és
miután e hatás világosan kitűnik a vízjelzésről
szerkesztett XXI-ik grafikonban, ennek útmutatása
alapján képesek voltunk az 1888/92-ik évi vízjelző
vonalakról leszedett várható vízállásokat kellőleg
helyesbíteni és nagyobb pontossággal jelezni.
Érdekességénél fogva nem hagyhatom fölemlí
tés nélkül azt a jelenséget, hogy az 1888/92-ik évi
vízjelző vonalak 1895-ben áradáskor alacsonyabb
vízállást adtak Tokajnál, mint a milyen tényleg
bekövetkezett; apadáskor pedig ezzel ellenkezőleg
magasabbat. Világosan látszik ez a XXI-ik grafi
konból, melyben a karikával körülvett pontok mu
tatják a vízjelző vonalakról leszedett tokaji víz
állásokat.
A vízjelzéssel foglalkozót okvetlenül gondol
kozóba ejti ez a jelenség és ennek magyarázatát
kell, hogy keresse.
Szerintem ez érdekes jelenség magyarázata
valószínűleg abban áll, hogy — eltekintve a Tisza
és Bodrog természetes fejlődésének hatásától — a

bodrogi átvágások a Bodrog áradó vizeit gyorsab
ban és nagyobb mértékben vezetik le Tokajhoz,
mint annakelőtte és ezért áradáskor most maga
sabb a tokaji vízállás. Ellenben apadáskor most
azért alacsonyabb, mert a megelőző áradás idejé
ben kevesebb víz maradhatott hátra a hullámtéren
és így apadáskor onnan kevesebb víztömeg folyik
most Tokajra, mint annakelőtte. A XXI-ik grafi
konból láthatólag azonban a kulmináczió is vala
mivel magasabbra emelkedett 1895-ben, mint az
1888/92-ik évi vízfolyási viszonyok változatlan ma
radása esetében kellett volna emelkednie. De ez a
különbség oly csekély, hogy egyedül ebből a jelen
ségből alig lehet valamit következtetni.
A mi ezek után azt a kérdést illeti, hogy víz
jelzéseinket melyik módon hajtsuk végre, most
is azt tartom, hogy minekutána e tanulmány
második részében már láttuk, hogy az úgynevezett
második mód szerinti jelzés egy folyónál a legpon
tosabb eredményt adja (Vízrajzi Évkönyvek VI. köt.,
75. oldal); a most előadottakból pedig azt látjuk,
hogy ugyanazon második mód nemcsak egy, hanem
több folyónál is a gyakorlati élet követelményeit
teljesen kielégítő eredményre v e ze t; ennélfogva
csak ismételhetem, hogy „ v ízjelzé se in k e t a m á 
so d ik m ódon h a jts u k végre, m e rt azon a m ódon
j u t u n k a rá n yla g leggyorsabban a legpontosabb
eredm ényre“.
E kijelentésemet a következő gyakorlati meg
jegyzéssel egészítem ki.
Ha egy oly nagyobb folyóról van szó, mint a
Tisza, melynek nemcsak egy-két, hanem több vízmprczéjénél kell a várható vízállást előre jelezni,
akkor valamennyi vízmérczénél elsőbben csak a
kulmináló vizekre állapítsuk meg a C vagy К
szerinti vízjelző vonalakat; mert ezzel a gyakorlati
életnek legérezhetőbb szükségletét gyorsan kielégít
hetjük, t. i. a lefolyásban levő árhullámnak egyes
helyeken várható magasságát gyorsan előre jelez
hetjük; a naponkinti előrejelzés egyéb jelzővonalait
pedig azután később szerkeszthetjük meg és akkor
alkalmazhatjuk, a mikor annak szükségessége mutat
kozik.
A gyakorlati élet követelménye szorítja az
embert ilyen eljárásra, miután a gyakorlati élet
lehető gyors eredményt követel. Ez okból én is
legelsőbben csak a kulmináló vizek egymásközti
viszonyát állapítottam meg a Tiszánál; mert csak
így voltam képes egy év alatt oda jutni, hogy
1890-ik év tavaszán tényleg már megkezdhettük
a Tisza egész hosszában az árvízjelzést; sőt képesek
voltunk akkor már naponkint jelezni a várható
vízállásokat olyképen, hogy áradás és apadás idejé
ben különféle egybevetések alapján helyesbítettük
a kulminálás szerint várhatónak kijött vízállásokat.
Ez az eljárás természetesen nem adhatott oly ki
elégítő és pontos eredményt, mint a második mód
szerinti vízjelzés; de kezdetnek ez is elegendő volt.
Egyébiránt a naponkénti vízjelzés — csupán
csak az árvízjelzés szempontjából tekintve — ma
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már nem annyira szükséges nálunk, mint a víz
jelzés megkezdésekor volt; mert mióta megállapí
tottam a „ v ízjá rá so k á tn é z e tő “-nek hidrográdok
alapján való szerkesztését, (Vízrajzi Évkönyvek,
V. kötet, 1893.) és azokat naponkint elkészítve az
illetőknek szétküldjük, azóta a naponkénti vízjel
zést sok esetben pótolja a „vízjárások átnézete.“
Abból ugyanis naponkint szemmel látható, hogy hol
keletkezik egy árhullám ? mily fokú ? s miként
halad lefelé a folyóban? úgyhogy belőle minden
értelmes ember maga is kiokoskodhatja, hogy köriilbelől hány nap múlva s körülbelül mily nagyságú
vízállás várható az őtet érdeklő szakaszon?
De miután a vízjelzés azoknak is szól — még
pedig nagyobbára olyanoknak — a kiktől nem lehet
kívánni, hogy a vízállások komolyabb egybevetései
hez értsenek; miután továbbá a vízjárás összes
viszonyainak földerítéséhez szükséges, a kulmináló
vízállásokon kívül, a völgyelésben, valamint az ára
dásban és apadásban levő vízállások egymásközti
viszonyainak is ismerete; miután ezenkívül a napon
kénti vízjelzéssel a kulmináczió magasságát is biz
tosabban jelezhetjük előre; sőt a hajózás érdekében
alig nélkülözhető a vízállásoknak naponként való
előre megállapítása, illetőleg jelzése; mindezeknél
fogva azt tartom, hogy a vízjelző szolgálat csak
akkor tökéletes, ha képes a várható vizet bármely
vízállásnál, bármikor előre jelezni; minthogy pedig
ezt a második mód szerinti vízjelzéssel érjük el
legjobban, ezért bár sok munkába kerül elkészítése,
mégis oda k e ll tö reked n ü n k, hogy a m á s o d ik
m ó d s z e r in ti ö sszes v ízje lző v o n a la ka t, m in d en
főbb á llo m á s m é rc zé je részére m e g s z e r k e s z s z ü k
a czélból, hogy azokat a fölmerülő szükséghez ké
pest bármikor fölhasználhassuk.

A külföldi vízjelzéseknek és eredményeinek
rövid ismertetése.
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Belgrand az „Annales des Ponts et Chaussées“
1857-ik évi folyamában „Service hvdrométrique du
Bassin de la Seine“ czímű értekezésében követ
kezőleg írja le azt a módot, melvlyel a Szajna
árvizének magasságát Párisban előre lehet jelezni.
A Szajna árhullámainak kulminálását Párisban
a torrens folyók árhullámainak kulminácziói idézik
elő. A lassú vízjárású folyók árhulláma mindig ké
sőbb érkezik Párishoz és csak az árhullám elnyujtására, meghosszabbítására szolgál. Belgrand ezért
az előre jelzésnél c sa k is a torrens folyók árhullá
mait veszi tekintetbe olyképpen, hogy a torrens
folyók k iv á la s z to tt és vízjelzésre a lk a lm a s m éiczéin é szle lt á rh u llá m o k re la tív (vagyis: az ár
hullámot megelőző völgyeléstől számított) m a g a s
sá g a it összegeli, a z összegnek s z á m ta n i k ö zep é t
veszi, és a z ily m ódon n y e rt kö zép é rté k e k e t
eg yb eveti a S za jn a v ízá llá sa iv a l azon e se te k 
ben, am időn a S za jn a áradóban vagy apadó
ban van, és am időn k ilé p a m edréből. így
három táblázatot nyer a három esetre, mely táblá
zatokból a párisi vízállások maximumjai kiszámít
hatók.
A párisi maximumok általában a torrens folyók
maximumától számított negyed napra következnek
be. Természetes, hogy e négy nap alatti meteoro
lógiai változások a jelzett maximumot megváltoz
tathatják. Legrosszabbul jelezhetők a hóolvadás
árhullámai.
Később Belgrand a párisi maximum előrejel
zésére egy egyszerű szabályt állított föl, melyet
L e m o in e főmérnök (Ingénieur en Chef) az „Anna
les des Ponts et Chaussées“ 1885. évi folyamában
„Note historique sur le Service hydrométrique du
Bassin de la Seine“ czímű értekezésében közöl.
E szabályt legrövidebben így lehet kifejezni:
ha P az árhullám keresett relatív (a völgyeléstől
számított) emelkedése Párisban, — Cl a Yonne
folyó árhullámának relativ emelkedése Clamecynél,
— A a Cousin-é Avalon-nál, — A i az Arman^on-é
Aisy-nél, — Ch a Marne-é Chaumont-nál, — SD
a Marne-é Samt-Dizier-nél, — S M az Aishe-é SaintMenehould-nál, — V az Aire-é Vraincourt-nál és
végül VB a Saulx-é Vitry-le-Brűlé-nél, akkor:

Miután a saját körülményeink közt kifejlődött
vízjelzésünknek kimerítő ismertetését a fentiekben
előadtam, azt hiszem, hogy nem csinálok egészen
fölösleges dolgot, ha a külföldön szokásban levő
vízjelzésekről és eredményeiről szintén szólok néhány
szót; de n e m azért, hogy k ö z ö ttü k és a m i je lz é 
Cl A- A d- A i-\- Ch 4- SB A- SM -j- V + VB
s ü n k k ö z ö tt ta lá n ö ssze h a so n lítá st te g y e k és
abból v a la m i k ö v e tk e z te té s t a k a r n é k levonni.
=
8
mert azt a külföldi és hazai folyók körülményeinek
nagy különbözősége miatt megejthetőnek nem tar
Vagy pedig ki lehet még 7 folyó árhulláma
tom ; hanem csak azért szólok róla, hogy a v íz által is fejezni a párisi maximumot, ha a föntebbi
je lz é s e k je le n m ib en létérő l m in é l teljesebb k é p e t jelzéseket megtartjuk és a Grand-Marin folyónak
n y ú jts a k m a g y a r s z a k tá rs a im n a k .
Pommeus-nél észlelt relativ emelkedését Pm -e 1 je
Kezdem legelsőbben is Francziaországgal; még löljük ; ekkor:
pedig azért, mert a francziák ismerték föl leghama
rabb az árvízjelzés rendkívüli fontosságát és az ő
p
2 01+ A + A i + C h y S D -\-V + Pm
kiváló érdemük a vízjelzés komoly tanulmányozá
“
7
sának megindítása.
A fra n czia o rszá g i vízjelzésnek alapmintája a
Ezen képletek oly föltétel mellett alkalmaz
szajnavölgyi árvízjelzés, melyet B elg ra n d szerve hatók, hogyha a Szajna Párisban áradóban van,
zett az 1850-es években.
vagy változatlan állásban; ha pedig a víz apad,
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Á rvízjelzés

«N £
°

A jelzett vízállás
-f- 10 cm.-nyire
megegyezett a
ténylegessel

A Szajna
völg y éb en 1889-1893. évekb en
A Szajnán Montereau-nál
. .
A Szajnán Parisban az austerlitzi h í d n á l ...............................

17

9

53

18

10

56

A Szajnán Mantes-nál . . . .

14

3

21

A Marne-on Pertuis de Dameryn á l ..............................................
A Marne-on Ohalifert-nél
Az Aisne-én Pontavert-nél . .

19
16
22

8
8
11

42
50
50

Az Oise-on Venette-nél

20

6

30

Összesen 126

65

.

.

.

Megjegyzés

százalékhányszor
ban
kifejezve

A Szajna-völgyi
hidrometriai
szolgálat 1889—
1893. évi jelentései szerint

állott maximumot. így az előző árhullámokból szá
mos pontot nyert a tengely rendszer síkjában, mely
pontok közé nivógörbéket szerkesztett. E nivőgörbék segélyével az előrejelzés már könnyen végezhető.
A mellékfolyók állapotát kifejező számot úgy
nyeri meg, hogy az egyes mellékfolyókon észlelt
maximumokat megszorozza vízgyűjtőjük területé
nek nagyságával, és az így nyert szorzatokat össze
geik E szám, — tekintettel arra, hogy a közép
Loire mellékfolyóinak talaja egyformán kötött, —
kifejezi a mellékfolyók egymáshoz viszonyított fon
tosságát.
Ha a két mércze között nem ömlik be mel
lékfolyó, akkor a két mércze maximális vízállásai
nak összefüggését egy vonal fejezi ki.
A grafikai úton nyert összefüggést Mazoyer
számokban is kifejezi, és e czélból képleteket s
kettős sorozatú táblázatokat is készített. Az ár
hullámok leérkezésének idejét pedig Mazoyer két
határ között adja meg. („Note sur le service de la
prévision des crues dans la Loire centrale“. Annales
des Ponts et Chaussées 1890.)
Ezek szerint a Loire-on is csak az árvizek
kulminácziói jeleztetnek előre a beállás idejének
két határ közötti megjelölésével.
A közép Loire-on 1860—1885-ben végzett előre
jelzés száma és pontossága a következő táblázat
ban látható:
Á r v íz j e lz é s

A jelzések
száma

akkor egy bizonyos tényezővel meg kell kisebbí
teni a kijött eredményt.
E képletekben oly folyók is szerepelnek, me
lyek Paris alatt ömlenek a Szajnába; de Belgrand
„La Seine“ czímű munkájában megjegyzi, hogy e
mellékfolyók elég közel vannak a Marne vízgyűjtő
jéhez, hogy belőlük e folyó árvizére lehessen követ
keztetni.
Lemoine megjegyzi még, hogy e képletek csak
első megközelítést adnak, melyet később helyes
bíteni kell.
Ezek szerint tehát a Szajna völgyében az ár
víz kulminácziójának magassága jeleztetik előre,
amely magasság az előre kitűzött napnak bizonyos
szakában várható.
Az előrejelzés számát és pontosságát a követ
kező rovatos kimutatás tünteti elénk:

A j e lz e t t v íz á llá s

+

1 0 c m . n y ír e m e g 
e g y e z e tt a té n y le g e s s e l

h á n y szo r

Megjegyzés

s z á z a lé k 
ban
k if e j e z v e

43-7
A közép Loire-on
18860—1885. évekb en
N ev e rs-n é l..........................
D e c iz e -n é l..........................

Érdekesnek tartom még a Loire folyón gya
Mazoyer főmér72
31
43
nőknek „Note sur
korlatban levő vízjelzést is- bemutatni.
71
41
29
le Service de la
Jo llo is főmérnök a felső Loire árvizeit követ
Le Fourneau-nál . . . 73
52
38
Prévision des
kezőleg jelzi előre. (Lásd: „Mémoire sur les Crues
Gilly sur L oire-nál. . . 69
42
29
Crues dans la
de la Loire supérieure“. Annales des Ponts et ChausBec-D’Allier-nél Ne vers és
Loire
centrale“
M o u lin sb ó l..................... 90
72
65
sées 1881.)
czímíí értekezése
Bec-D’Allier-nél Decize és
szerint
Mindenekelőtt osztályozza az árvizeket a szerint,
M o u lin sb ó l....................
90
19
44
amint a mellékfolyókon a főfolyó árhullámakor ki
Fourchambault-nál . . . 73
82
60
csiny, középszerű vagy igen nagy árhullámok je
La Oharité-nél . . . .
73
27
37
lentkeznek. E háromféle esetet táblázatban állítja
75
Saint-Thibault-nál . . . 73
55
össze, és ezek szerint állapítja meg az árhullám
52
73
71
C o s n e - n é l..........................
kulmináló magasságainak összefüggését.
55
73
40
C h a tillo n -n á l....................
Ez összeállításból nyilvánvaló lett, hogy a fő566
Összesen 830
470
folvó valamely alsó helyén kulmináló vízállásának
magassága függ: a felső mérczén jelentkező maxi 1
mumtól és a közbeneső mellékfolyók állapotától.
Miután a fenti két példából eléggé kitűnnek
A Loire középső szakaszán M a zo yer főmérnök a francziaországi vízjelzéseknél követett eljárások,
ugyanezen elv alapján grafikai úton is megoldotta áttérek a többi országokban szokásos vízjelzések
az előrejelzés föladatát.
rövid ismertetésére.
O laszországban már régebben belátták ugyan
Egy derékszögű coordináta rendszer egyik ten
az
árvizek
előrejelzésének szükségét, és az 1866gelyére fölrakta ugyanis a föfolyó árhullámának a
felső mérczén észlelt kulmináló magasságát, másik ban fölállított vízrajzi bizottság föladatait körülíró
tengelyére pedig a felső és alsó mércze között levő programmban bent is foglaltatik az árvíz előrejel
mellékfolyók vízállapotát kifejező számot; az így zésének föladata; de ez a bizottság 1878-ban — a
meghatározott ponthoz fölírta az alsó mérczén be vízrajzi szolgálatnak, a földmívelésügyi ministerium-
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ból, a közmunka ministeriumba való áthelyezése
alkalmával — előbb feloszlott, semhogy a reá bizott
összes föladatokat megoldhatta volna, és így ké
sőbbre maradt az árvízjelző szolgálat szervezése
i s ; sőt a közben beállott nyomasztó pénzügyi viszo
nyok hatása következtében, még máig sem került
reá a sor.
Annál élénkebb törekvést találunk azonban az
árvédelem olyatén szervezésében, hogy szükség
beálltával azt a lehető legrövidebb idő alatt műkö
désbe lehessen hozni és minél kisebb legyen a meg
lepetés veszélye.
Noha tehát Olaszországban egységesen szerve
zett előrejelzés nincsen még most, de annak alapjai
már ma is megvannak vetve; mert a folyamszabá
lyozással és árvédelemmel foglalkozó állami mérnöki
hivataloknak, a beállott meteorologiai tüneményeket
és a felsőbb vízmérczéken észlelt vízszínváltozásokat,
idejekorán tudomásukra hozzák, úgyhogy gyakor
lati tapasztalataik alapján kellő időben megtehetik
kombináczióikat a közeledő árhullám magasságáról
és ehhez alkalmazhatják az árvédelmi intézkedéseket.
A szükséges intézkedések megtételével pedig annál
kevésbbé késhetnek el, mert amint a töltések men
tén a víz az úgynevezett „segno di gvardia-t“ vagyis
az őrségnek azt a jelét elérte, melynél az árvédelem
kezdetét veszi, akkor az őrség első fokozata, az
úgynevezett elővigyázati őrség, minden intézkedés
nélkül, a gátfelügyelők értesítésére, úgyszólván
magától is megkezdi működését. (Szilágyi Boldizsár
és Szibertli Arthur ministeri mérnökök jelentése
olaszországi tanulmányútjokról, a Vízrajzi Évkönyv
nek Vl-ik kötetében 1895.)
B a d e n nagyherczegségben a meteorologiai és
bidrografiai központi hivatal 1883-ban szerveztetett
Honsell építési főtanácsos vezetése alatt. A szerve
zet alapeszméje: a meteorologiai és hidrometriai
szolgálatnak egyesítése és a hidrológiai munkálatok
kal való összekapcsolása.
A badeni bidrografiai központi hivatal 1884-ben
egy terjedelmes és részletes árvízjelzési utasítást
dolgozott k i; mely utasítás minden folyóra és vízmérczére külön megjelöli azt a vízállást, melynél a
távirati jelentés megkezdendő ; továbbá tartalmazza
a jelentés azon alakját s azon módokat, melyek
szerint a táviratok kiadatnak és részletes kimuta
tást közöl arról, hogy az egyes állomásokról kiket
és hányszor kell értesíteni?
Ezen utasítás továbbá az árvizek magassága
és azok mikori jelentkezésére, valamint az egyes
mérczék vízállásainak egymásközti összefüggésére
nézve három tájékoztató táblázatot foglal magá
ban ; úgymint:
1. A Rajna összes vízmércze-állomásain 1872-től
1882-ig észlelt nevezetesebb árvizek magasságai,
azok ideje, az addig észlelt legmagasabb vízállás,
annak éve és napja. Végül az egyes árvizek és az
1882-iki igen nagy árvíz közötti százalék átlagszáma.
2. A nevezetesebb árvizekről minden egyes
árvíznek összes feláradása az egyes mérczéken, vala
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mint ezen egyes árhullám-magasságok közepe és
azok csoportosítása nyári és téli árvizek szerint.
3.
A nagyobb mellékfolyóknak az 1. és 2. alatti
adatait tartalmazó táblázata.
Az egész utasítás, kétségen kívül, árvízkor igen
nagy szolgálatokat tehet, amidőn a veszély nagy
sága szerint kellő tájékozást nyújt és az árvízjelzé
sekre s értesítésekre határozott útmutatásokkal
szolgál. Szorosabb értelemben vett árvízjelzés azon
ban Baden nagyherczegségben még nincs.
A badeni hidrografiai központi hivatal műkö
dése eredményeinek gyakorlati értéke annyira meg
győzte az illető törvényhozási és érdekeltségi köröket,
hogy a Rajna és mellékfolyóinak tanulmányozására
kiküldött birodalmi bizottság Berlinben 1885-ben
nemcsak a badeni szakasz, hanem az egész Rajna
árvizeinek tanulmányozásával a badeni hidrografiai
hivatalt, mint az erre legalkalmasabb közeget, bízta
meg. (Vízrajzi Évkönyvek f. kötet. 1887.)
A n é m e t R a jn a árvizeinek előrejelzésére vonat
kozó tanulmányt a badeni hidrografiai hivatal
1895-ben fejezte be; mely terjedelmes tanulmány
hoz alapul szolgáltak a Rajna és mellékfolyóin
1886-tól 1894-ig terjedő időszakban észlelt vízállások
adatai. E tanulmány azt kutatja, hogy miként alakul
valamely árhullám levonulása: ha a mellékfolyók
vizei tekinteten kívül hagyatnak ? és ha a mellék
folyók vizei is számba vétetnek ? (Erdős Ferencz
kir. mérnök jelentése 1895. évi tanulmány útjáról.)
A badeni hidrografiai hivatal tanulmányával
továbbá oda törekszik, hogy a különböző mérczéken
észlelt vízállások rajzaiból az összetartozó vízálláso
kat és ezek leérkezésének idejét meghatározza.
E czélra a vízállások rajzainak azon pontjai szolgál
nak, melyek maximális, minimális vagy hosszantartó
állandó vízállásnak felelnek meg. (Bartus Adolf kir.
mérnök jelentése 1893. évi tanulmány útjáról.)
C sehországban a vízjelzés létrejötte Harlacher
tanár és Richter mérnök urak fáradozásainak kö
szönhető.
Czélul azt tűzték ki maguk elé, hogy Aussig
és Tetschenbe egy nappal előre jelezhessék az alsó
Elba vízállásait.
Miután szerintük valamely mellékfolyónak ha
tása a főfolyóra azon víztömegtől függ, melyet a
mellékfolyó hoz : kétségen kívüli, hogy a víztömegek
képezik a legegyszerűbb és legtermészetesebb alapját
a várható vízállások kiszámításának.
Legelsőbben tehát megkell határozni azon mellék
folyók víztömegeit, melyek a főfolyóba ömlenek és
annak vízállását okozzák.
Ilyen tekintetbe veendő mellékfolyója három
van az Elbának: a Moldva, kis Elba és az Eger,
melyeknek másodperczenkinti víztömegeit 1883-ban
meghatározták; még pedig a Moldva folvónál a
prágai vízállásokra, a kis Elbánál a brandeisira és
az Eger folyónál a launira.
Miután így megállapíttatott az a viszony, mely
a nevezett három folyó vízállása és víztömege között
létezik, szükségesnek mutatkozott a nyert eredmé
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nyékét kipróbálni, hogy az Elba folyónak Tetschennél már előbb meghatározott víztömegeivel mennyire
egyeznek meg.
Az összehasonlító számítások váratlanul jól
egybevágtak; csak az árhullám erős áradása és
apadása közben mutatkoztak jelentékeny eltérések.
Tekintve a kedvező eredményeket, abban álla
podtak meg a hidrometriai osztály fentebb meg
nevezett vezetői, hogy a csehországi Elba alsó
szakaszán a vízállások előrejelzésének alapjául a
víztömegeket fogadják el és azonnal hozzáfogtak a
vízállások jelzésének előkészítéséhez, még pedig
Aussig és Tetschent illetőleg nemcsak az árvizek
idejére, hanem hajózási czélokból a közönséges és
kis vízállások idejére is.
Hasonló módon állapítható meg a várható víz
állás Leitmeritz-re is, mely Tetschen fölött 53 kilo
méternyire fekszik. Leitmeritzre azonban csak az
árvizek jeleztetnek körülbelől egy nappal előre.
Ma már tényleg a szászországi Elbára is előre
jelzői a vízállást, még pedig Drezdára I 1/., nappal,
Torgaura 2 1/2 nappal; de mindkét helyen csak az
árvizeket és a nagyobb árhullámokat.
A vízmércze 0 pontjára nézve Csehországban
abból az alapelvből indultak ki, hogy a 0 pont a
közönséges víz sziliében feküdjék. Ezzel tehát oly
vízállás jelöltetik, amelynél ép oly gyakran van
magasabb, mint alacsonyabb vízállás. (Das Verfahren
zur Vorausberechnung der Wasserstände der oberen
Elbe. Von Ingenieur H. Richter 1892.)
Az 1890-ik évi árvízjelzéskor következő ered
mény éretett el.

közötti különbség. A jelzések ideje alatt —
)—20 cm.
volt a vízállások középértéke Aussignál.
Csehországban ezek szerint nemcsak az árvize
ket jelzik előre, hanem hajózási érdekből naponkint
is jelzik az alsó Elbán várható vízállásokat. A víz
állás várható magasságának megállapításánál számí
tásba veszik — tekintettel az egyes folyók víz
tömegének leérkezési idejére — a Moldva, kis Elba
és Eger folyók másodperczenkinti víztömegeinek
összegét, melyhez még hozzáadják az összeg Yio-eöét
és az így kijött összes víztömegnek Aussignál meg
felelő vízállást jelzik Aussigra. A várható vízállás
bekövetkezésének ideje nem órára, hanem az illető
nap bizonyos időszakára szól. (Die Einrichtung der
Wasserstands Voraussage an der oberen Elbe. Von
H. Richter Ingenieur. 1894.)
S v á jc zb a n a hidrometriai megfigyelések rend
szeresítésének, illetőleg egy erre szolgáló külön
hivatal fölállításának eszméje Lauterburg svájczi
mérnöktől ered, a kinek sikerült az érdekelt körö
ket ez eszme fontosságáról már 1866—1870 körül
meggyőzni.
A hidrometriai hivatalt Svájczban az ottani
természettudományi társulat léptette életbe és hat
éven át Lauterburg volt a különálló és önállólag
működő hivatalnak vezetője. 1872 óta azonban e
hivatal a svájczi építési felügyelőségbe osztatott be és
ezzel önálló hatáskörének és gyakorlati jelentőségé
nek nagy részét elveszítette; de szervezetének alapja
mai alakjában is az, melyet Lauterburg állított föl.
A svájczi hidrometriai hivatalnak föladata álta
lánosságban :
1 A vizek (forrás, patak, folyók, tavak, gletA jelzett vízállás
44
<
D
+
10
cm.-nyíre
meg
seherek)
állásainak és vízmennyiségeinek észlelése.
СО egyezett a ténylegessel
eő
Megjegyzés
Á r v íz j e lz é s
2.
A
vízállások és a vízgyűjtő terület légköri
v§
százalék
IS3 hányszor
ban
állapota
közt
létező viszonyra vonatkozó észlelések
. kifejezve
< и
gyűjtése és feldolgozása.
A svájczi hidrografiai vizsgálatnak czélja pedig:
Szeptember havi árvíz Í890.
2
3
67
A várható vízA u s s i g n á l ..........................
a különféle vízállásoknak megfelelő vízmennyiségek
állásanap bizo
Szeptember havi árvíz 1890.
elméleti megállapítása; vagyis: a vízmennyiségeknek
nyos szakára
2
50
4
T o r g a u -n á l..........................
a csapadékmennyiségekből, bizonyos tényezők segít
jeleztetett előre
November havi árvíz 1890.
ségével, számítás útján való meghatározása.
4
100
4
A u s s ig - n á l..........................
Elvitázhatlan, hogy a Lauterburg által fölállí
November havi árvíz 1890.
25
4
1
T o r g a u -n á l..........................
tott alapon és módon lehet egy nagy kiterjedésű
észlelési-hálózat adataiból egyszerű számítással szá
60
Összesen 15
9
mos becses eredményt nyerni, melyek főleg az
ár védelem és az árvíz előrejelzésének igen nagy
A naponkinti vízjelzés 1892. év április 24-én szolgálatára lehetnek. De másrészt kitűnik e vizs
kezdetett meg az Elbán Aussigra és május 23-án gálatok természetéből, hogy azokat sokáig, terjedel
Tetschenre.
mesen és nagy gonddal kell teljesíteni, főleg az
A napi előrejelzés magában foglalja, a várható összetettebb vízhálózatnál, hogy a számítás kielégítő
vízálláson kívül még azt a megjegyzést is, hogy a pontos eredményt adhasson.
víz áradóban vagy apadóban van, avagy kulminál;
Azonban a terjedelmes és alapos előmunkálatok
továbbá: ha áradás van kilátásban, megközelítőleg mellett is Svájczban árvízjelző szolgálat tényleg még
jeleztetik a vízállás változása a legközelebbi két napra. nem létezik és így a várható árvizek magasságát
A várható vízállások jelzése rendesen a reggeli Svájczban még nem jelzik előre. (Vízrajzi Évkönyvek
vízállások alapján történik.
I. kötete 1887. és Bartus Adolf kir. mérnök jelen
Ilyen jelzés 1892-ben 211-szer történt Aussigra, tése 1893. évi tanulmány útjáról.)
melyek közül 197-szer, azaz: 95% esetben 5 cm.-t
H ollandiában árvízjelző szolgálat még nincs
haladott meg az előrejelzett és tényleges vízállások fölállítva; sőt tanulmányok sem tétetnek ez irány-
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A Tisza völgyében fennálló vízmércze-állomások
hálózata.

ban; mindössze arra szorítkoznak, hogy a tényleg
észlelt vízállásokat a Rajna kölni és alsóbb vízmérczéiről a hivatalos lapban közzéteszik. (Bartus
Adolf kir. mérnök jelentése 1893. évi tanulmány
útjáról.)
Ezzel a vízjelzések ismertetésének immár végé
hez jutottam ; amikoron megütődve kérdem magam-

A Tisza völgyében összesen 81 vízmércze áll
fenn, melyekről az illető vízmérczejegyzők a víz
állásokat minden nap kétszer, nagyobb vizeknél
négyszer, és árvizek idejében minden két órában
leolvassák és följegyzik.

tó i: lehetséges-e, hogy az oly rendkívül fontos
dolog, mint az árvizek előre jelzése, csak az általam
elsorolt országokban részesülne kisebb-nagyobb figye
lemben? Alig tudom elhinni, hogy ez lehetséges
volna; azért valóban hálás köszönettel és örömmel
fogadnám, ha minél több oldalról kapnék értesítést
oly vízjelzésekről, melyek a fentiekben nincsenek
megemlítve.

A fennálló vízmérczék közül jeleideg 19 mérczeállomás bir vízjelző jelleggel, amennyiben róluk a víz
mérczejegyzők minden reggel beküldik Budapestre, a
központba, az észlelt vízállásokról szóló távirati jelen
téseiket, mely jelentések alapján történnek Budapesten
a vízjelzések. Az 5-ik ábrában telt karikával vannak
megjelölve ezek a vízjelző mérczeállomások, a többiek
pedig üres karikával körülvéve.

Évkönyv

V II.

7
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A vízjelző mérczéken észlelt vízállások egymásközti viszonya többé-kevésbbé már meglevőn ál
lapítva, a naponkint Budapestre érkező vízállások
ból a vízrajzi osztály teszi meg következtetéseit a
várható vízállásokra; még pedig: (5. ábra).
1. A deési vízállásból következtetünk a Szatmárnál várható vízállásra; de legföljebb csak k é t
n a p p a l tudjuk a S za tm á r n á l várható vízállást
előre jelezni, mert a deési maximális ( + 4 m.)
vízállás hatása két nap alatt érkezik le Szatmárra.
2. A szatmári és tiszaujlaki vízállásokból kö
vetkeztetünk a Naménynál várható vízállásra. Mint
hogy pedig a szatmári maximális (+ 5'60 m.) víz
állás hatása 12|4 nap alatt érkezik le Naményra, a
tiszaujlaki maximális ( + 4‘24 m.) vízállás pedig
szintén l 24 nap alatt; ennélfogva a N a m é n y n á l
várható maximális vízállást legföljebb csak 12|4 n a p 
p a l jelezhetjük előre.
3. A nainényi vízállásból következtetünk a
Z á h o n y n á l l 3|.t n a p múlva várható vízállásra; mi
után körülbelül annyi idő alatt érkezik le a naménvi maximális (+ 9 00 m.) vízállás hatása Záhonyra.
Tekintve azonban, hogy magát a naményi víz
állást már 12|4 nappal előre jeleztük, ebből a jelzett
vízállásból újólag következtethetünk Záhonyra, és
ezzel a másodrendű következtetéssel legföljebb
12|4+ 1% = 3'|4 n a p p a l jelezhetjük előre a Záhony
n á l várható vízállást.
4. A záhonyi és zempléni vízállásokból követ
keztetünk a Tokajnál várható vízállásra. Minthogy
pedig a záhonyi maximális (+ 7'46 m.) vízállás
hatása 23|4 nap alatt, és a zempléni maximális
(+ 7-65 m.) vízállás hatása 2'|4 nap alatt érkezik
le Tokajra; minthogy továbbá Tokajra nézve főként
a záhonyi vízállás az irányadó, ennélfogva a T okaj
n á l várható vízállást legföljebb csak 2 \ n a p p a l
jelezhetjük előre.
Tokajnál ez időszerint még nem végezhetünk
másod-, illetve harmadrendű vízjelzést; mert tudjuk
ugyan, hogy Záhonynál 13|4 nap, illetőleg З1^ nap
múlva mily vízállás várható, de a Zemplénnél ezek
ben az időkben várható vízállások még most isme
retlenek.
5. A tokaji, hernád-németi-i és zsolczai vízállá
sokból következtetünk a Fürednél várható vízál
lásra. Minthogy pedig a tokaji maximális (+ 8’72 m.)
vízállás hatása 32|4 nap alatt érkezik le Füredre, a
hernád-németi-i és zsolczai maximális (átlag 4’97 m.nek vehető) vízállások hatása pedig 33|4 nap alatt
érkezik le Füredre; minthogy továbbá Füredre nézve
a tokaji vízállás az irányadó, ennélfogva a F ü red 
n é l várható vízállás legföljebb 3 j t n a p p a l jelez
hető előre.
Fürednél ez időszerint szintén nem végezhetünk
másodrendű vízjelzést; mert a Hernád-Németinél
és Zsolczánál várható vízállásokat jelenleg még nem
tudjuk előre következtetni.
6. A füredi vízállásból következtetünk a Szol

n o k n á l 63|4 nap múlva várható vízállásra; miután
annyi idő szükséges hozzá, hogy a füredi maximá
lis (+ 7’42 m.) vízállás hatása leérkezzék Szol
nokra.
Szolnokra azonban már képesek vagyunk másodrendűleg is jelezni a vízállást, miután ismerjük a
Fürednél 32|4 nap múlva bekövetkező vízállást, és
ebből szintén megtehetjük következtetésünket; úgy
hogy Szo ln o kra másodrendűleg 1 0 \ n a p p a l jelez
hetjük előre legföljebb a várható vízállást.
7. A szolnoki és gyomai vízállásokból követ
keztetünk a Csongráditól várható vízállásra. Még
pedig miután a szolnoki maximális ( + 8'27 m.)
vízállás hatása 3 nap alatt érkezik le Csongrádra,
a gyomai maximális (+ 7 84 m.) víz
állás hatása pedig 4*|4 nap alatt; minthogy továbbá
a csongrádi vízállásra nézve a szolnoki vízállás az
irányadó: ennélfogva Csongráclra körülbelül három
n a p p a l jelezhetjük előre a várható vízállást.
Csongráditól másodrendű vízjelzést még nem
végezhetünk, mivel még nem tudjuk a Gyománál
várható vízállást jelezni.
8. A branyicskai vízállásokból következtetünk
az A ra d n á l 2 \ n a p múlva várható vízállásra;
miután annyi idő alatt érkezik le a branyicskai
maximális (+ 4 -5 0 m.) vízállás hatása Aradra.
Aradra azonban még most másodrendű лигjelzést nem végezhetünk, mivel Branyicskára még
nem tudjuk a várható vízállást előre megmondani.
9. A csongrádi és aradi vízállásokból követ
keztetünk a Szegednél várható vízállásra; még
pedig, miután a csongrádi maximális ( + 8-67 m.)
vízállás hatása 23|4 nap alatt érkezik Szegedre, az
aradi maximális ( + 3'84 m.) vízállás hatása pedig
22|4 nap alatt; minthogy továbbá a szegedi víz
állásra nézve főként a csongrádi vízállás az irány
adó: ennélfogva Szegedre 2314 n a p p a l jelezhetjük
előre a vízállást.
Szegednél már végezhetünk másodrendű víz
jelzést is, amennyiben tudjuk, hogy Aradon 22j,
nap múlva, Csongrádon pedig 3 nap múlva
mily vízállás fog következni; ezekből újból követ
keztetve, másodrendűleg legföljebb ő2|4 n a p p a l je
lezhetjük előre a S zeg ed n él várható vízállást.
10. A szegedi vízállásból következtetünk a
Török-B ecsénél kö rü lb elü l 1 \ n a p múlva várható
vízállásra; miután a szegedi maximális (+ 8*84 m.)
\uzállás hatása annyi idő alatt jön le Török-Becsére.
Török-Becsénél szintén végezhetünk másod-,
illetőleg harmadrendű vízjelzést, ha a Szegedre 2J|4,
illetőleg 52|4 nappal előre következtetett vízállásból
újólag következtetünk; ily módon a Török-B ecsé
n é l várható maximális vízállást legföljebb 4, ille
tőleg ó3|4 n a p p a l bírjuk előre jelezni.
11. A törökbecsei és újvidéki vízállásokból
következtetünk a T iteln é l várható vízállásra, még
pedig csak 1 n a p p a l előre, minthogy úgy a
törökbecsei maximális (+ 7-32 m.), valamint az
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újvidéki maximális (+6*19 m.) vízállás hatása kö
rülbelül egy-egy nap alatt érkezik le Titelre.
Titelnél másodrendű vízjelzés még most nem
történhetik ; mert az újvidéki vízállásokat még nem
tudjuk előre jelezni, és így csak a már tényleg
létező vízállásból kell következtetnünk.
A fentiekből látjuk, hogy a felső Tiszánál
(Naményra) legföljebb csak 12|4 nappal bírjuk árvíz
kor a várható vízállást előre jelezni; — a közép
Tiszánál (Szolnokra) 6S|4, illetőleg 10‘j4 nappal, —
az alsó Tiszánál (Szegedre) 23|4, illetőleg 5'|4 nappal,
— és a Tisza torkolatánál (Titelre) csak 1 nap
pal tudjuk az árvizek várható magasságát előre
következtetni, és az érdekelteket róla értesíteni,
lia majd, tanulmányunk második módja szerint, a
megkívántaié egybevetések és számítások minden
vízmérczére teljesen be lesznek fejezve.
Az egykor így elérhető eredmény már kielé
gítőnek mondható ugyan a közép és alsó Tiszára,
de a felső és legalsó szakaszon nem elégíthet ki
bennünket; mert oly rövid időre szól, hogy annak
sok esetben hasznát venni már nem lehet.
A fentiekből azonban az is kitűnik, hogy hol
kell legelsőkben is az árvízjelzést tovább fejleszteni?
Nevezetesen azon kell lennünk, hogy a tiszaujlaki, zempléni, li.-németi-i, zsolczai és gyomai víz
állásokat valamely fentebb fekvésű vízmércze-vízállásából jelezhessük előre; sőt számba kell vennünk
még a légköri csapadékból lefutó víztömegeket is,
hogy már a légköri csapadékokból jelezhessünk előre a
legfelső mérczék vízállásaira, és ezekből az alább
fekvő mérczék vízállásaira; ily módon állomásról
állomásra haladva lefelé a Tiszán végig a Dunába
ömlésig. A Dunánál pedig az Újvidékre való víz
jelzést szintén meg kell még állapítani.
Önként értetődik azonban, hogy minél távo
labbi időre szól előrejelzésünk, annál bizonytalanabb;
mert annál több előre nem látható oly körülmények
jöhetnek közbe, melyek a vízfolyásra hatással van
nak a nélkül, hogy hatásukat számba vehetnék.

A tiszavölgyi árvízjelző szolgálat szervezete.
Az árvízjelző szolgálat szervezésénél főként a
gyakorlati élet szükségleteire és követelményeire
voltunk figyelemmel; minélfogva a tényleg fenn
álló körülmények és szükségletekből kiindulva, ennek
az alapnak törekedtünk lehető legjobban megfelelni
előrejelzéseink megindításakor; noha tisztában vol
tunk felőle, hogy első szervezkedésünk több tekin
tetben hiányos. A gyakorlatban kivilágló hiányos
ságokat azonban folytonos figyelemmel kisérjük, és
az árvízjelző szolgálat szervezetét ahhoz képest módo
sítjuk, illetőleg tökéletesbítjiik; úgy hogy vízjelző
szolgálatunk szervezetét még most sem tartjuk tel
jesen befejezettnek, és ezért külön leírást még nem
is adtunk róla, hanem azt arra az időre hagyjuk,
midőn a vízjelző szolgálatnak egész országunkra
való kiterjesztése után elég tapasztalatot szerez
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hetünk, a netalán még szükségesnek mutatkozó
módosításokra nézve.
Az alább következő sorokban tehát csak nagy
jában és általánosságban adom elő vízjelző szolgá
latunknak kezdetleges és ideiglenes szervezetét.
A tisza v ö lg y i v ízjelző szo lg á la t czélja : min
den érdekelt hivatalt, társulatot és hatóságot a
Tisza völgyében lehető gyorsan értesíteni az őket
érdeklő tényleges és várható vízállásokról; hogy
ahhoz képest a szükséges intézkedéseket idejekorán
megtehessék.
E czélból a v ízra jzi o sztá ly (Budapesten a
központban) egész éven át naponkint távirati jelen
tést kap valamennyi vízállásról, hogy folyvást át
tekintéssel bírhasson a tiszavölgyi összes vízállá
sokról, — azokat a közönség tudomására hozhassa,
— és árvizek idejében a várható vizekről az illető
érdekelteket — szükséghez képest — értesíthesse.
A fo ly a m m é rn ö k i h iv a ta lo k szintén egész
éven át kapnak értesítést a tényleges vízállásokról,
hogy nemcsak az árvíz jöttéről, hanem a hajózás
és belvízlevezetés érdekeiből a kis vizekről is érte
sítéssel szolgálhassanak a közönségnek. Ezenkívül
nagy vizek idejében — a szükséghez képest — érte
sítést kapnak a vízrajzi osztály következtetései
szerint várható vízállásokról is.
A vízállások közlése a vízrajzi osztálylyal, a
folyammérnöki hivatalokkal, társulatokkal és ható
ságokkal táviratilag történik díj nélkül; mert magá
nak az államnak is nagy érdekében áll, hogy az
illetők gyorsan értesüljenek a tényleg már létező,
valamint a később bekövetkezhető vízállásokról
azért, hogy az illetők idejekorán megtehessék a szük
séges árvédelmi intézkedéseket, avagy esetleg meg
takaríthassák a netalán fölösleges költekezéseket.
A vízje lző szo lg á la t sze rv e ze te következő:
A vízjelző táviratok négyfélék: rendes vizet,
árvizet, várható vizet, és az ezeken kívül még külön
kívánt vizet jelzők.
A rendes v ízjelző táviratok oly vízállásokról
értesítenek, amelyek árvíz-veszedelmet nem okoz
nak, és amelyekre — a vízrajzi osztályon és folyam
mérnöki hivatalokon kívül — a hajózó, belvízleve
zető és vízhasználó érdekeltségnek van szükségük.
A z á rv ízjelző táviratok oly vízállásokról adnak
értesítést, a melyek árvízveszedelmet okozhatnak,
és a melyekre — a vízrajzi osztályon és folyam
mérnöki hivatalokon kívül — valamely érdekelt
ségnek, vagy hatóságnak van szüksége az árvíz
elleni védelem tekintetéből.
A v á lh a tó v iz e t je lz ő táviratok pedig azokról
a vízmagasságokról értesítenek, amelyeknek bizo
nyos idő alatti bekövetkezése, az érdekelt folyam
mérnöki hivatalok, társulatok és hatóságok vona
lain valószínű.
Ezeken kívül kü lö n v ízjelző táviratok is kül
detnek mindazoknak, akiknek arra szükségük van
az árvízveszély iránti tájékozódás szempontjából.
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A vízjelző szolgálatnál közreműködnek: a) a
vízmércze jegyzők, b) a folyammérnöki hivatalok,
c) a vízrajzi osztály és d) a távíróhivatalok.
Mindezek részletes utasítással vannak ellátva
teendőiket illetőleg, a mely szerint kell eljárniok.
Nevezetesen, nagyjában vázolva:
a) A vízm ércze je g y ző rendes vízkor napon
kint egyszer, feh é r lapon föladja a távíróhiva
talban a reggel leolvasott vízállást: a vízrajzi osztály
nak és folyammérnöki hivataloknak.
Közönséges árvízkor — amidőn a víz a meder
partjait már túllépte ugyan, de a veszélyessé váló
árvíz magasságát még nem érte el — naponkint
szintén csak egyszer, de ilyenkor már k é k lapon
adja föl a reggel leolvasott vízállásokat; még pedig
nemcsak a vízrajzi osztálynak és folyammérnöki
hivataloknak, hanem az érdekelt társulatoknak és
hatóságoknak is.
Veszélyes árvízkor naponkint k é ts z e r , reggel
és este, adja föl k é k lapon a leolvasott vízállá
sokat : a vízrajzi osztálynak, folyammérnöki hiva
taloknak, érdekelt társulatoknak és hatóságoknak.
Ezeken kívül mindazok részére, akiknek arra
szükségük van az árvízveszély iránti tájékozódás
szempontjából, és akik ezt külön kérik, vörös
lapon adja föl a leolvasott vízállást.
b) A fo ly a m m érn ö k i h iv a ta l a szakaszát ér
deklő tényleges és várható vízállásokról szóló táv
iratokat naponkint megkapja a távíró hivataltól.
A rendes vizet jelző táviratokat tudomásul véve
bevezeti az e czélra készített jegyzőkönyvbe, az
árvízjelző és várható vizekről szóló táviratokat pedig
— a jegyzőkönyvbe vezetésen kívül, — beírja az
e czélra a vízrajzi osztály által használatára bocsá
tott k é k s z in ü űrlapokba, és azonnal többszörösítteti annyi példányban, a hány érdekelt társulat és
hatóság ott helyben van, a hol nincs távíró-állomás.
Azután az így kitöltött űrlapokat kiegészíti a hely
beli vízállás beírásával, és kiadja a helyben lakó
érdekelt társulatoknak és hatóságoknak; azoknak
pedig, kik a vidéken nem kaphatnak közvetetlenül
távirati értesítést, posta útján naponkint elküldi.
A folyammérnöki hivatalok ezen teendőit az
államépítészeti hivatalok és az ármentesítő társu
latok teljesítik oly esetekben, amidőn helyben
nincs folyammérnökség.
c) A v ízra jzi o sztá ly naponkint megkapja
valamennyi vízmérczéről a tényleges vízállást, és
ezeket egy jelentésbe foglalva, részint rövid úton
közli a földmivelésügyi m. kir. ministerium illető
méltóságaival, az országos vízépítészeti és talaj
javító-hivatal főnökével, osztályvezetőivel és a kerü
leti felügyelőkkel, valamint a ministerelnök és
kereskedelmi minister úr 6 nagy méltóságaival,
Budapest székes-főváros mérnöki hivatalával és a
helyben levő folyammérnöki hivatallal, — részint
pedig hírlapok útján közli a közönséggel.
Árvízkor következtet a hozzá naponkint tele
fon, vagy távirat útján beérkező vízállásokból a

nagy vizek magasságaira; és ezeket rövid úton szin
tén közli a helybeliekkel, szükséghez képest pedig
távirat útján az illető folyammérnöki hivatalokkal,
valamint az érdekelt társulatokkal és hatóságokkal,
hogy a várható nagyvizek jöttéről lehető legkoráb
ban értesüljenek.
Ezenkívül a folyammérnöki hivataloknak na
ponkint megküldi a vízrajzi osztály posta útján az
egész országban észlelt vízállások kimutatását és
jelentékenyebb folyóink vízjárásának átnézetét, hogy
az árhullám levonulásáról világos képet nyerjenek,
és arról esetleg az érdekelteket is fölvilágosíthassák.
d) A távíró h iv a ta l kezeli a vízállásokról
szóló táviratokat. E kezelés azonban csak abból
áll, hogy a nála föladottakat gyorsan továbbítja;
különösen a kék lapon föladottakat, minden más
táviratot megelőzve, haladéktalanul elküldi az ille
tőknek, — a hozzá érkezőket pedig azonnal kéz
besíti.
A vízjelző szolgálatnak ilyetén szervezete alap
ján, a tiszavölgyi érdekeltségek lehető leggyorsab
ban megkapják az őket érdeklő vízállásokat és a
vízjárások átnézetét, — sőt szükség esetén a vár
ható veszélyes vízállásról is kapnak értesítést; és
miután ezekből, legtöbb esetben, néhány nappal
előre értesülnek az őket netalán fenyegető árvíz
veszedelemről, idejekorán megtehetik a szükséges
intézkedéseket.
A tiszavölgyi vízjelző szolgálatnak nagyjában
vázolt ideiglenes szervezetét a földmivelésügyi m. kir.
Minister úr 6 nagyméltósága 1892. évi február hó
17-én kelt 3871. szám alatti rendeletével helyben
hagyta, és életbeléptetésével a vízrajzi osztályt meg
bízta.
Ezen rendelet alapján a tiszavölgyi vízjelző
szolgálat működését 1892. évi márczius hő 1-én
tényleg megkezdette, és azóta a részletekben mutat
kozó hiányosságokat folytonosan pótolva, és az idő
közben fölmerülő szükségletekhez alkalmazkodva,
már is képes a gyakorlati élet követelményeinek
közmegelégedésre eleget tenni. (Vízrajzi évkönyvek,
VI. kötet, 1895.)

Befejezés.
Tanulmányom befejezéséül csak néhány szót
kívánok még mondani.
Kisebb-nagyobb megszakítással hét éve foglal
kozom tüzetesebben a vízjelzésnek rendkívül érde
kes és hasznos kérdésével. Munkaközben legyőzhetlennek látszó nehézségek tolultak elém, melyek
csekély erőm kifejtésére igen zsibbasztólag hatot
tak ; de ez alkalommal is bebizonyult az a mérnöki
igazság, hogy c se k é ly erővel is le h e t n a g y m u n 
k á t végezni, ha a z t a c se k é ly erőt, m e ly ly e l
b iiu n k , so k ideig egy irá n yb a n m ű k ö d te tjü k :
vagyis más szóval: ha a c se k é ly erőt n a g y k i 
ta rtá ss a l pó to lju k, végre c zé lt érünk.
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Ennek köszönhetem én is, hogy a fölmerülő egy élő töm eg, amely mozgásával szüntelenül hat
nehézségeket sikerült annyira legyőznöm, hogy, habár a medernek jó, vagy rossz irányban való fejlődé
nem is értem el a vízjelzés terén elérhető legtökéle- sére ; a meder fejlődésével pedig szorosan össze
sebbet, mégis méltán állíthatom: hogy ha tanulmá függ a vízállások magassága és beálltuknak ideje,
nyom végeredményeit nemcsak a Tisza, hanem valamint a vízfolyás viszonyainak alakulása, amint
országunk egyéb folyóira is kiterjesztjük, oly víz pedig ezek át- meg átalakulva változnak, aszerint
jelzéssel, illetőleg vízjelző szolgálattal fogunk bírni, változnak az előrejelzés alapjául szolgáló vízjelző
mely árvízveszély tekintetében a lehetőségig kizárja vonalak is; folytonosan n y ilv á n k e ll te h á t ta r
— országunk jelentékenyebb folyóinál — a várat ta n i úgy a m e d e r fejlődését, v a la m in t a v elü k
lan meglepetéseknek és a vele járó veszedelmeknek szoros összefüggésben álló v íz á llá so k a t és v íz
eshetőségeit; kivéve természetesen a jégdugulások je lz ő v o n a la k a t; mert különben előrejelzésünk idő
ból keletkező veszedelmeket, amelyeknek eshető folytával mindinkább elveszíti megbízhatóságát és
pontosságát.
ségei előre meg nem határozhatók.
Mindig élénk emlékezetünkben kell azonban
Budapesten. 1895. év deczember havában.
tartani azt a tapasztalati igazságot, hogy a folyó
víz n em holt, h a n em m ozgásban levő, m in t
P éch Jó zsef,
ministeri osztálytanácsos.

H A R M A D I K RÉSZ.

A VÍZRAJZ, VÍZRENDEZÉS ÉS VÍZHASZNÁLAT KÖRÉBEN
И

и

KÜLFÖLDÖN MEGJELENT EGYES KÖZLEMÉNYEK ISMERTETÉSE.

E z a r é s z a k ü lfö ld i v íz r a jz i h iv a ta lo k é v i m ű k ö d é s e in e k é s e re d m é n y e in e k is m e r te té s é t ta r ta lm a z z a , r é s z b e n a z é r t,
h o g y v íz r a jz i o s z tá ly u n k fo ly to n o s fig y e le m m e l k is é r je a h a so n ló c zé lu k ü lfö ld i h iv a ta lo k n á l fö lm e rü lő v iz m ü s z a k i
k é r d é s e k e t é s a z á lta lu k k ö v e te tt e lj á r á s o k a t; r é s z b e n p e d ig a z é r t, h o g y s z a k k ö z ö n s é g ü n k is b ő v e b b tá jé k o z á s t n y e r
h e ssen a k ü lfö ld i v íz r a jz i h iv a ta lo k m ű k ö d é sé rő l, é s a la p o s íté le te t a lk o th a s s o n m a g á n a k a h a z a i v íz r a jz i o s z tá ly á lta l
k ö v e te tt e ljá r á s o k r ó l s e lé rt e re d m én yek rő l. — E z a r é s z ta r ta lm a z z a e se tle g a z o k a t a je le n té s e k e tlis , m e ly e k e t a v íz 
r a j z i o s z tá ly r é s z é r ő l k ü lfö ld re k ik ü ld ö tt m é rn ö k ö k ta n u lm á n y ú tja ik r ó l b e te r je s z te n e k .
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Baden nagyherezegség meteorologiai és hidrografiai központi
hivatalának 1893. évi jelentése.*
(Kivonatos

M eteorologiai észlelések. A meteorologiai
állomások hálózatában — mely évek óta állandó
volt — ezen évben a következő változások történ
tek. Schopfheim III. rendű meteorologiai állomás
megszűnt s az így rendelkezésre álló költségből
Kniebis-en II. rendű állomást állítottak föl. A hálózat
Badenweiler II. rangú állomás csatlakozásával sza
porodott, mely állomás eddig magánkezelésben volt.
A jelen évben tehát 16 II. rendű állomás —
ezek között kettő magánkezelésben — és 31 eső
mérő állomás, a melyek közül kettő ugyancsak
magánkezelésben, működött. Ezeken kívül egynéhány
magán esőmérő állomásról is kaptak megfigyelése
ket, de ezek többnyire hiányosak s így a jelen
kimutatásokban nem közölhetők.
Rendszeres észlelés és zivatarmegfigyelés történt
15 II. rendű, 23 esőmérő állomáson és 31 más helyen.
Az új onnan felállított állomásokra, valamint a
régi állomásokon történt változásokra vonatkozó
további megjegyzések az eddigi gyakorlatnak megfelelőleg ezen jelentés II. részében találhatók.
A z id ő já rásra vona tko zó m eg fíg ye lése k kö zzététele épen úgy történt, mint eddig. A meteorologiai
megfigyelések eredményeit rövid szöveg kíséretében,
melyben a hónapban előfordult zivatarok minősége
és lefolyása van ismertetve, a „Karlsruher-Zeitung“A jelentő
állomások
száma

Hó n a p

Összesen
zivatar

__

__

__

__

—

—

—

Márczius .

.

11

—

25
394
469

.

.

21

Május .
Június .

.
.

.
.

68
69

A jelentő
állomások
száma

Hó n a p

villámlás

.
.

Április .

A csapadékmegfigyelésekből az 1889. év első
felét és az 1892. év második felét közölték. Az
időjárásra vonatkozó megfigyeléseket a szomszédos
hivataloknak, mint eddig is megküldték.
A washingtoni W. S. Weather-Bureau részére
naponta 12 óra 34 perczkor d. u. (karlsruhei közép
idő szerint) végzett észleléseket havonként két
példányban a hamburgi német tengeri észlelő hivatal
hoz juttatták. Egyes meghatározott napokra vonat
kozó időjárás iránti megkeresésekre több esetben
válaszoltak.
A h a v a zá sra vo natkozó m eg fíg yeléseket
rendszeresítették még pedig úgy, hogy az adatokat
a központi hivatalba való beérkezésük után rögtön
közzétéve s azt szélesebb körben ismertetve, annak
hasznos alkalmazását elősegítsék.
Ezen időtől fogva a hét közepén a „KarlsrulierZeitung“-ban rövid tudósításban közlik az előző
héten leesett hó mennyiségét és minőségét.
A z iv a ta r o k m egfigyelése körül ezen évben
semmi nevezetes változás nem történt. A 70 meg
figyelő állomásról — ezek között van 15 II. rendű
és 23 esőmérő állomás — összesen 2288 jelentés
érkezett, a melyek az egyes hónapokra következő
leg oszlanak el:

A jelentések száma

.
.

Január.
Február

ismertetés.)

A jelentések száma
Összesen
zivatar

villámlás

—

Július . .
Augusztus.

.
.

68
66

888
209

64
39

952
248

11

11

Szeptember .

83

31

114

5

30

Október

50
17

7

15

22

26
22

420
491

—

—

—

—

—

—

—

—

.

.

November.
Deczember

.
.

Az egész évben

ban havonként közöltettek és e havi jelentéseket
külön lenyomásban is szétküldték.
Az év közepe táján jelent meg az 1892. évi
jelentés, a melynek II. részében vannak a meteoro
logiai megfigyelések adatai közölve.

2075

213

2288

Egy állomásra átlag 32‘9 jelentés esik, míg
1891-ben csak 27’3 és 1890-ben 26-6 esett.
A jé g v e r é s e k elvonulására vo n a tko zó m eg 
fig y elé se ke t folytatták. 35 napról 169 jelentés érke
zett — 154 a polgármesteri hivataloktól, 15 pedig

* Jahres-Bericht des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1893.
Évkönyv VII.
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az erdőfelügyelőségektől — melyek a következő
n ap ok ra ősz an ak e l :
Május 10.
12.
?>
17.
18.
??
19.
23.
26.
Június 3.
4.
TI

6. 1
1 Június 5. 7 Július 3. 7 Aug.
5.
9
и
. 1
1
2
11.
>>
??
4
6.
20.
2
1
14. 1
»
»
10. 1
21. 1
4
V 15. 5
11. 25
23. 24
5
16. 6
31. 1
12. 8
8
Г) 20. 2
>
Szept.
1
17. 2
13.
6
24.
1
??
??
9
22.
3
1
31.
28.
2
j?
n
1. 7
4
29. 6 Aug.
V

V

n

T.

1889-ben 625, 1890-ben 325, 1891-ben 255,
1892-ben pedig 430 jelentés érkezett be, így tehát
ezen évben kevesebb jégeső volt, mint az előző
években.
Id ő je lző szolgálat. Az időjárás átnézeti tér
képét magyarázó szöveggel együtt a „KarlsrnherZeitung“-ban közzétették, ezen kívül Karlsruhéban
valamely köztéren kifüggesztették.
Minthogy a folyók az év elején bekövetkezett
erős fagyok következtében beállottak, a hegységek
ben levő időjárásról, de különösen a hóolvadásről
naponként kellett tudomással bírni s ezért elrendel
ték, hogy Todtnauberg állomás naponként távirati
jelentést küldjön. Ezen jelentéseknél a nemzetközi
módozathoz alkalmazkodtak, vagyis a jelentésekben
mindig az előző nap 9 órai és a jelentés napjának
7 órai észlelésén kívül még az öt kapcsolt állomá
son megmért hóvastagság és az utolsó 24 órában
leesett csapadék mennyisége, minősége és ideje
foglaltatott.
Ezen jelzőszolgálatot a jég elvonulása után is,
egészen május hó elejéig folytatták és deczember
hóban újra megkezdték. A todtnauburgi távirati
jelentések kivonatát a „Karlsruher-Zeitung“-ban
naponként közölték.
F ö ldrengések m egfigyelése. A jelen évben
több földrengést észleltek, még pedig egyet február
1-én Lahr környékén, február 14-én Staufen és
Müllheim környékén és márczius 14-én Hegauban.
A földrengések észlelésére vonatkozó adatokat
még nem dolgozták föl, hanem egy részét dr. Früh
úrnak adták át, a ki az 1892. évi svájczi földren
gés tanulmányozásánál értékesítheti.
V ízm é rczék és vízá llá so k. A napi vízállások
rendszeres leolvasása és az áradások alkalmával
elrendelt tüzetesebb megfigyelések az előírt módon
történtek. Ezen leolvasásokat és észleléseket az
utóbb fölemlítendő újra átdolgozott szabályzathoz
képest eszközölték a vízmérczejegyzők.
A Rajna és jelentékenyebb mellékfolyói víz
állásainak havonkénti táblázatos kimutatását és
félévenkénti grafikus összeállítását ez évben is
elvégezték s azokat sokszorosítva szétküldötték.
A grafikus ábrázolást a jégzajlás, az álló jég
és a jégtorlódás feltüntetésével tökéletesítették.
Az összes vízmérczéket nivellálással ellenőriz
ték, különös tekintettel azok „Magasság-jegy“-eire,
említésre méltó változás azonban nem történt. A há

rom helyen felállított önjelző vízmércze ez évben
is kifogástalanul működött. A maxaui pneumatikus
önjelző mérczét az év folyamán úgy javították ki,
hogy az eddig használt konikus fémcsap helyett,
amely tapasztalat szerint különösen a vezeték
légveszteségét akadályozza meg, egy új rendszerű
szelepes csapot használtak; ezóta a szerkezet meg
szakítás nélkül és megbízhatóan működik. Több
önműködő vízmércze felállítására megindították az
előmunkálatot.
A n é m e t R a jn a v id é k á rv ize in e k ta n u lm á 
n yo zá sa . A német raj navidéki államok vízépítő
mérnökei a szóban levő év február havának 22. és
23-ik napján jöttek össze első ízben Mainzban, hogy
a központi hivatal tanulmányait megbeszéljék és
egy a további munkálatok előmozdítására oly egy
öntetű szabályzatot dolgozzanak ki, amely a tanul
mány folytatását megkönnyítené.
A központi hivatal vezetője a munkálatok előre
haladásáról jelentést tett és az áradások kezdeténél
s azok egész lefolyásánál jelentkező tüneményekre
vonatkozó tanulmányát ismertette és fölkérte a
gyűlést, hogy ezen tanulmányhoz szükséges bővebb
adatokat, így a vízmérczék helyét feltüntető helyszinrajzokat, a vízállásokat stb. rendelkezésére bocsássák.
Ezen adatok legnagyobb része (a vízállások
visszamenőleg egészen 1886-ig) még az év folyamán
beérkezett s a megfelelő gyűjteménybe helyeztetett.
A Rajna és jelentékenyebb mellékfolyóiban,
ha a január hóban jégtorlódás következtében be
állott áradástól eltekintünk, egyenletes vízállásváltozások mutatkoztak, úgy hogy a oiebrichi egyez
mény alapján külön elrendelt észlelésekre nem volt
szükség. Ezen biebrichi egyezmény, életbelépteté
sétől fogva, vagyis hét év óta, már több változ
tatás és kiegészítésre szornlt volna; különösen azért,
mert az ezen egyezmény alapján elrendelt észlelé
sek igen sok esetben nem voltak oly pontosak,
hogy azokból a vízállásváltozás némely tünemé
nyeit megítélhetnők.
A központi hivatal vezetője tehát a fönt em
lített mainzi tárgyalás alkalmával ezen hiányok
pótlását czélzó változtatásokat a bizottságnak elő
terjesztette s az a változtatásokra vonatkozó ter
vezetet általánosságban megállapította, a mire a
központi hivatal ezen egyezmények újból való át
dolgozását megkezdette.
Ezek szerint a jövőben a Rajna vidékén elő
forduló minden egyes jelentékenyebb áradás tüze
tesebb és egységes módon észlelendő, még pedig
ezen czélra a Rajnán 42 vízmércze-állomást, a jelen
tékenyebb mellékvizein 65 vízmércze-állomást jelöl
tek k i; ezekből 33 Poroszországban, 25 Badenben,
14 Bajorországban, 14 Elszász-Lotharingiában, 11
Hessenben és kilencz Wtirttembergben. Egy állo
más Svájczhoz tartozik, t. i. a Baselben levő ön
jelző rajnai vízmércze feljegyzései szintén közöltéi
nek. — A Boden-tó vízállásait a Konstanz-kikötőben
felállított önjelző mércze jegyzi.
A felsorolt vízmérczékről, melyek helyeinek
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kiválasztásánál főleg a mellékvizek beömlése volt
az irányadó, áradás idején, az áradás rohamosabb
növekedéséhez és annak magasságához képest há
romszor, négyszer és tizenkétszer kell a vízállást
pontosan följegyezni, a mellett nagy figyelem for
dítandó az áradás kezdeti idejének lehetőleg pon
tos meghatározására, különösen olyan esetben, midőn
az időjárásból kifolyólag áradás várható, vagy a
felsőbb szakaszokról már áradást jelentenek, továbbá
pontosan följegyzendő, hogy a tetőzés mennyi ideig
tartott, mikor kezdett apadni s a tetőzés mily magas
vízállásnál volt. — Hasonló pontossággal kell az
áradás vagy apadás alkalmával esetleg jelentkező
szünetek kezdeti idejét és tartamát észlelni és föl
jegyezni, — Ezért szükséges a leolvasást óránként
teljesíteni.
A vízállások bejegyzése egy közösen megálla
pított táblázaton történik, melynek czímlapján levő
megfelelő rovatokat a vízmérczejegyző, a felügye
letet gyakorló tisztviselő és a felülvizsgálást telje
sítő hatóság tölti ki, ugyancsak erre a lapra vezetik
a hitelesítési záradékot, ha nem az eredeti táblá
zatot küldik be a központi hivatalba.
A czentiméterben megadott vízállásokon kívül
föl kell jegyezni ezen táblázatokra a víz állapotát
a vízmércze körül, a jégzajlást, az álló jeget, a
jégtorlódást s ezek idejét is, meg kell jelölni to
vábbá a legmagasabb vízállás kezdetét, ha ez pon
tosan megfigyelhető volt, végre a víz zavarossá
gára vonatkozólag annak eredetét és fokát.
Czélszerű még az esetleges töltésszakadásokat,
jégtorlódásképződést és más egyéb körülményt,
amely a vízállás tanulmányozására szükséges, föl
jegyezni. — Ezen jegyzék a lezárástól számított
10 napon belül, a központi hivatalba beküldendő.
Azon állomásokról, a melyeken jól működő s pon
tosan figyelemmel kisért önjelző szerkezet van,
elégséges a készülék által rajzolt lapot a fentemlített megjegyzések kíséretében beküldeni.
A rajnai áradások levonulásánál jelentkező
tüneteknek már a múlt évben megkezdett hydrologiai
tanulmányozásából, közzétették: a két-két egymás
után következő vízmércze vízállásainak egymáshozi
viszonyát és a belső lefolyási akadályoknak, a válta
kozó folyásiránynak, (sodorvonal) és a változó víz
hozománynak a vízállásokra való hálását.
Ezen tanulmányt, a néhol nem egészen töké
letes észlelések daczára is, egy bizonyos mértékig
befejezték. Mintegy kiegészítéséül ezen tanulmány
nak megkezdték az egymásra következő állomások
vízállásainak apadása és áradása közötti viszony
tanulmányozását, úgy hogy necsak egyedül a víz
magasságát, hanem az alsó állomásnál a vízszinváltozás gyorsaságát is, mint az ugyanazon ténye
zők befolyása alatt lévő felsőbb állomás függvényét
megkapják.
Ezen tanulmány mellékleteit képező tábláza
tok már elkészültek, úgy hogy az 1894. év folya
mán már ki is nyomtathatók.
Az árvízjelző szolgálat minél áttekinthetőbb

feltüntetésére a kartografikus eljárást találták leg
alkalmasabbnak. Egynéhány kísérlet után elkészí
tettek egy mintalapot s azt a központi hivatal
vezetője a mainzi gyűlés alkalmával a bizottságnak
bemutatta. A mintatérkép a részes államok kivánatára és költségére fog sokszorosíttatni s 1894.
év folyamán meg is jelenik.
A z im m e n d in g en i D un a m ed erb en levő re
p e d é s e k észlelései. A központi hivatalnak, a kér
désben levő Dunaszakasz állapotának további tanul
mányozására vonatkozó, a wiirttembergi kir. kor
mányhoz intézett előterjesztésére a jelen évben
válasz nem érkezvén, további észlelés nem történt.
A B oden-tó té rk é p é n e k e lk é szíté sé n a svájczi
topográfiái intézet tovább dolgozott; a térkép meg
jelenése 1895. év első felére van kilátásba helyezve.
Miután ezen térképen nem lehetett az összes mély
ségi számadatokat és görbéket feltüntetni, hogy a
mélységmérésnek teljes eredménye a szakemberek
nek is hozzáférhető legyen, Bernben egy az erede
tiről 1: 25000-hez való méretű térképet készítettek.
A Boden-tó természettudományi szempontból való
tanulmányának közlése, a mi egy albizottságra ruháztatott át, e társulatnak a „Boden-tó és környé
kének története“ czímű munkájában megkezdődött.
Az érdekelt parti államoktól kiküldött bizott
ság jelen évben sem tartott ülést.
A nag yh erczeg ség folyói és p a ta k ja i v íz
e m é szté sé n e k m eg határozása . A táblázatok 1893.
év nyarán, mint a badeni nagyherczegség hidrografiai közleményeinek VIII. függeléke jelent meg.
Miután ezen munkát jelenlegi állapotában bő
víteni óhajtanák, a műszaki hatóságokat az észle
lések folytatására utasították. Az észleléseket éven
ként május hó 1-ig kell a központi hivatalnak
beküldeni.
A z á rv ízm a g a ssá g i je g y e k m e g á lla p ítá sa
és jelö lése. A központi hivatalnál összegyűjtött
jegyzékből, mely az egész országterületén létező több
mint 2300 árvízjegyet tartalmaz, egy folyó vidéken
ként összeállított kimutatást készítettek. Ezen adatok
további feldolgozását a jövő évre tervezik.
A n é m e t F első -R a jn a m e d e rv iszo n y a in a k
ta n u lm á n yo zá sa . A neuburgi átvágás felső végé
től (187 km.) a leimersheimi révig (203 km.) tartó
Rajna-szakasz megvizsgálása az 1892. évi jelentés
ben kivonatosan közölt munkatervezet értelmében
annyira haladt, hogy már csak a medernek alakja
lesz feltüntetendő rétegzetes helyzetrajzban, hosszés keresztszelvényekben. Az állandóan alacsony
vízállásnál teljesített fölvételekkel egybekapcsolva
úszóval egy sorozat sebességmérést is végeztek,
még pedig a hullámtéren, a mellékágban, a bukók
nál, valamint a part mentén és a zátonyoknál.
Alkalmas vízállásnál és körülményeknél a fölvételt
ismétlik, illetőleg kiegészítik. Az eddig begyült ada
tokat s az ezután érkező anyagot a központi hiva
tal fogja tanulmányozni és feldolgozni.
L u k á c s I s tv á n ,
kir. s-m érnök.
8*

Baden nagyherezegség meteorologiai és hidrografiai központi
hivatalának 1894. évi jelentése."
(Kivonatos

M eteorologiai észlelések. A meteorologiai
állomások száma ugyanaz, mint a múlt évben v o lt;
vagyis 16 Il-od rendű és 31 esőmérő állomás, ezek
közöl kettő-kettő magánkezelésben van.
Dr. Riggenbach baseli tanár úr közlése
folytán megkapták a Lörrach melletti Haagenben
felállított s magánkezelésben lévő állomás észleléHó n a p

A jelentő
állomások
száma

ismertetés.)

az előző évben is, elrendelték és a hó vastagságát
hetenként a „Karlsruher Zeitungéban közölték.
A ziv a ta r o k megfigyelését rendszeresen foly
tatták s 71 észlelő helyről — melyek között van
a 15 Il-od rendű és 31 esőmérő állomás is —
összesen 1643 jelentést kaptak; ezek az egyes hó
napokra így osztanak e l:

A jelentések száma
Összesen
zivatar

Hó n a p

villámlás

Január . . . .

_

_

.__

__

Július

Február . . .
Márczius . . .
Április . . . .

6
3
57

6
3
103

—
—
17

6
3
120

M ájus.............

62

176

7

Június . . . .

58

170

32
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állomások
száma

A jelentések száma
Összesen
zivatar

villámlás

69

427

32

459

Augusztus . .
Szeptember .
Október . . .

67
68
27

26
33
20

183

November . .

1

260
293
35
1

—

286
326
55
1

202

D eczem ber. .

2

2

—

2

Az egészévben

—

1476

seit; ezen kívül még három magánkezelésben lévő
esőmérő állomásról kaptak adatokat, azonban ezek
nem voltak oly rendszeresen vezetve s oly pontosak,
hogy havi jelentéseikben felhasználhatták volna.
A 15 Il-od rendű, 23 esőmérő állomáson és 33
más helyen, mint eddig is tették, a zivatarok meg
figyelését rendelték el.
Karlsruheban egy Cambel-Stokes szerkezetű
önműködő napfénymérőt állítottak föl; az erre,
valamint az állomásokban beállott változtatásokra
vonatkozó bővebbi adatok ezen jelentés II. részé
ben foglaltatnak. A meteorologiai észlelési adatok
közzététele az eddigi eljárás szerint történt; ugyanis
az időjárásról szóló havi jelentéseket a „Karlsruher
Zeitungéban és az 1893. évi jelentésben közölték.
A csapadék észlelésekből négy füzetet adtak ki,
még pedig, az 1889. év második felére, az 1893. év
első és második felére és az 1894. év első felére
vonatkozó csapadék adatokat.
A meteorologiai észlelések fontosabb adatait a
szomszédos hivatalokkal kölcsönösen közölték, még
mielőtt a havijelentésekben megjelentek volna.
A h a v a zá sra vonatkozó észleléseket, úgy mint*

... .

167

1643

Egy állomásra 23-l jelentés esik, míg 1891-ben
2 7 3 ,1892-ben 26-6 és 1893-ban 32’9 esett; így tehát
ezen évben a nyár túlnyomóan esős jellegének meg
felelően sokkal kevesebb égiháború volt, mint az
előző években.
A jé g e ső á tv o n u lá sá t ille tő fiz ik a i a d a to k
beszerzését rendszeresen folytatták. 48 napról össze
sen 314 jelentés érkezett be (303 a polgármesteri
hivataloktól és 11 az erdőfelügyelőségektől), melyek
az e g y e s n ap ok ra íg y oszla n a k e l :
Márcz. 16. 1 Június 5. 2 Július
Április 13. 1
6. 8
11
11
Május
4. 1
7. 3
11
11
7. 2
8. 1
11
11
11
18. 3
r>
11 11. 2
11
19. 1
11
11 12. 1
11
21. 1
11
Г) 13. 2
11
25. 1
11
11 14. 1
11
26. 2
?? 30. 1
11
11
28. 1 Július
2. 1
11
11
29. 2
3. 1 Aug.
11
11
30. 1
7. 76
11
11
11

8.
9.
12.
14.
15.
26.
27.
29.
30.
31.
11.
15.

3 Aug.
1
11
2
11
6
Г)
5 Szept.
1
V
2
11
9
11
4
n
1
11
18
11
1 Okt.

16. 1
17. 4
18. 1
20. 1
1. 114
2. 9
3. 1
7. 2
9. 2
1
10.
25. 8
20. 1

* Jahres Bericht des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Grossherzogthum Baden für das Jahr 1894 Karlsruhe 1895.
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Id ő jelző szolgálat. Az átnézetes időjárási tér
képet a hozzátartozó szöveggel és időjóslással egye
temben, mint eddig is tették, a „Karlsruher Zeitung“ban közölték, azonkívül a városban is kifüggesztet
ték. A todtnaubergi észlelésekről, május hó közepéig
kaptak napi jelentéseket s ezekből a fontosabb
jelenségeket a „Karlsruher Zeitungéban közölték.
F öldrengés m egfígyelése. Ez évben a nagyherczegség területén nem volt földrengés. Az eddig
gyűjtött adatokat még nem dolgozták fel.
V ízm é rczeü g y ek és v ízá llá sészlelések. A
naponkénti vízállás leolvasások és az áradás alkal
mával elrendelt tüzetesebb észlelések az utasítások
szerint történtek. Éppen így eszközölték a Rajna és
jelentékenyebb mellékfolyói vízállásainak havonkinti
táblázatos és félévenkinti grafikus összeállítását,
sokszorosítását és szétküldését. Az ország összes
elsőrendű vízmérczéjének — különös tekintettel a
„Magasság-jegy“-ekre — nivellálással való ellen
őrzését a szabályzat értelmében foganatosították,
miközben említésre méltó változások nem merültek
föl. Az Altbreisachnál ezen évben felállított, vala
mint a négy más helyen már régebben fennálló
önjelző vízállásmutató igen jól működött.
A N é m e t-R a jn a v id é k á rv ize in e k ta n u lm á 
n yo zá sa . A német-rajnavidéki államok vízszabá
lyozó mérnökei május 25-én tartották évi gyűlésü
ket, a melyen a központi hivatal vezetője jelentést
tett az árvizek tanulmányozása körüli munkálko
dások előrehaladottságáról. Jelentésében kiemelte,
hogy az egymásnak megfelelő vízállások magassága
közötti viszony tanulmányozása már a múlt évben
közel volt a befejezéshez, azonban a közzététele
elhalasztatott, mert a vízállásváltozások közötti időt
is figyelembe kellene venni ezen tanulmánynál.
A tanulmány ilyen módon való kiterjesztésébe a
bizottság beleegyezett, s a hivatal a vízállásválto
zások közötti idő viszonyát meghatározta, úgy hogy
már most e két tanulmány segélyével azt is kiku
tatták, hogy a Rajna vízállásaira mely körülmények
között és milyen mértékben hatnak jelentékenyebb
mellékfolyói. Az eredményeket részint táblázatos,
részint grafikus átnézetekben foglalták össze s ma
gyarázó szöveggel látták el.
A Rajna és jelentékenyebb mellékfolyóinak már
néhány év óta állandó vízjárásában ez évben neve
zetesebb zavarok léptek föl. Két említésre méltó
áradás volt; az egyik május hó végén s ennek
tüzetesebb megfigyelése csak a Neckartorkolat, fölötti
Rajnaszakaszon vált szükségessé, míg a másik ára
dásnál, mely október végén és november elején volt,
már a Rajna és jelentékenyebb mellékfolyói összes
vízmérczéin elrendelték az áradás tüzetesebb észle
lését. A múlt évi jelentésben fölemlített térkép „Der
Nachrichtendienst bei Hochwasser und Eisgang im
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deutschen Reingebiet“ czím alatt В. Gisevius berlini
lithographiai intézet nyomásában 1000 példányban
jelent meg s az érdekelt hatóságoknak megfelelő
számban küldetett szét.
A z im m e n d in g e n i D una m ed erb en levő repe
d é se k észlelése tárgyában a wiirttembergi kor
mányhoz intézett felterjesztésre még ez évben sem
kaptak választ.
A B oden-tó té rk é p é n e k elkészítésével a berni
szövetségi topographiai intézet annyira haladt, hogy
megjelenése 1895. év közepére várható.
A nagyherczegségi fo ly ó k és p a ta k o k v íz
e m é s zté s é n e k m eg h a tá ro zá sa . Az 1893-ban meg
jelent kimutatások kiegészítésére és kibővítésére
szükséges munkákat az ezzel megbízott hatóságok
elvégezték s az adatokat föl is dolgozták.
A z á rvízm a g a ssá g -jeg yek m e g á lla p ítá sa és
m egjelölése. Az eddig gyűjtött adatok további fel
dolgozása más sürgősebb ügyek miatt kevéssé ha
ladt előre.
A N ém et-F első -R a jn a m e d e rv iszo n y a in a k
m eg vizsg á lá sa . A tanulmány tárgyát képező folyam
szakaszon 1893-ban megkezdett fölvételi munkála
tokat 1894-ben is folytatták s az eddig begyült
adatokat fel is dolgozták. Ekközben értékes adato
kat nyertek egy a Kehl-Strassburgtól Mannheimig
terjedő folyamszakasz hajózási viszonyainak kedve
zőbbé tételét czélzó tanulmányhoz.
A h a jó zá sra v o n a tko zó v ízm é ly sé g e k és
v íz á llá so k kö zlése. Az 1888. év óta fennálló ha
józóvízjelző szolgálat 1894-ben úgy módosult, hogy
ezután Waldshutból és Kehiből naponként megkül
dik a vízállást az út- és vízépítési főigazgatóság
nak s ez hivatalos helyiségében az érdekeltek ren
delkezésére bocsájtja. Továbbá az elszászi és bajor
hatóságokkal megegyezve, a haj ózó víz mélységét
minden hét első napján megmérik az illető hiva
talok, s a legkisebb hajózóvíz mélységét a hely és
vízállás megjelölésével kölcsönösen közük egymás
sal, kikötőikben kifüggesztik és a szaklapokban is
közzéteszik.
A z E n z és N agold p a ta k o k tu ta jo zá s á n a k
m e g szü n te té sé re vo n a tko zó ta n u lm á n yo k . A
wiirttembergi kir. belügyi ministerium indítványára
a nagyherczegségi belügyi ministerium jóváhagyá
sával megkezdték az Enz és Nagold tutajozásának
kérdését tanulmányozni. Mindkét folyó badeni részre
eső szakasza vízrajzi viszonyainak megvizsgálásá
val 1894. évi május hó elején készültek el, s az
erre vonatkozó térképeket, terveket és táblázato
kat a wiirttembergi vízrajzi osztálynak elküldték,
hogy az a saját adatait feldolgozhassa. Az összes
eredményeket egy emlékiratban tervezik kinyomL u k á c s I s tv á n ,
kir. s.-mérnök.

A szajnavölgyi hidrom étriai szolgálat 1893. évi jelentésének* kivonata.
A szajnavölgyi hidrométriai szolgálat, melyet
Belgrand 1854-ben szervezett, 1893-ban 27-ik jelen
tését bocsátja közre. A jelentés a január l-től decz.
31-ikéig észlelt csapadék mennyiségére és az 1893
május l-től 1894 ápril 30-ikáig terjedő év víz
állásaira vonatkozó adatokat tárgyalja.

nát a suresne-i gát mesterséges duzzasztása tartja
fönt. November végével és deczemberben is csak
1-6—1*7 m.-re emelkedett a víz s a reá következő
télen a maximális vízállás nem volt nagyobb 2‘5
m.-nél, mely márczius 8-án következett be.

I. A csapadék megfigyelése.
Az 1893-ik év általános jellege.
A Szajna egész medenczéjében igen nagy szá
razság volt az egész esztendőben, főként tavaszszal
és nyáron úgy, hogy a mezőgazdaság sokat szen
vedett miatta s takarmányszükség állott elő. 1874

1893-ban kilencz új csapadékmérő állomást
létesítettek és 24 állomás berendezését vizsgál
ták meg.
A csapadék évi eloszlásáról a következő táb
lázat nyújt átnézetet:

A csapadék eloszlása a Szajna vízgyűjtő medenczéjében 1893-ban.
Tengerszín
fölötti m agas
sága

Évi
csapadék-mennyiség
átlaga

Csapadék
1893-ban

méter

miliméter

miliméter

S e t t o n s ......................................

902
596

1600(1874— 1893)
1616 (1874— 1893)

1245
1317

A Szajna medenczéjének legmagasabb része

Chanceaux (Cóte-d’Or, a Szajna
forrásai m ellett . . . .

457

967 (1874— 1893)

758

A Szajna medenczéjének dombvidéke

466

937 (1871— 1890)

791

137
196

751 (1874— 1893)
847(1874— 1893)

780
543

67

530 (1874— 1893)

453

.

37

576(1874— 1893)

557

...........................................

7

700 (1874— 1893)

596

Csapadékmérő-állomás

Haut-Folin (a Morvan-hegység
csúcsa .....................................

Langres (a Marne forrásai mel
lett) ...........................................
Sainte-Menehould (az Aisne for
rásai m e l l e t t ) ......................
Hirson (az Oise medenczéjében)
Páris ( P a n t h é o n ) .....................
Saint-Maur (Páris m ellett).
Rouen
•

óta nem volt ilyen szárazság. Csakis februárban és
októberben esett elég bőséges eső.
Az 1892. november l-től kezdődő évharmad
ban szintén kevés csapadék hullott s ezért a reá
következő nyáron a vízállások alacsonyak marad
tak. 1893 ápril 15-től november 15-ig a Szajna
Párisban az austerlitzi híd mérczéjén úgyszólva
nem haladta meg az 1 m.-t, mely nívón a Szaj-

Megjegyzések

A Szajna medenczéjének központi része
A Szajna medenczéjének tengermelléki része

Miként általában, úgy 1893-ban is a Szajna
központi medenczéje nyáron több csapadékot ka
pott, mint télen. Ellenben a medencze legmagasabb
és tengerparti részén általában télen több csapadék
hull, mint nyáron, de az 1892—93. és 1893— 94-iki
tél a Morván hegységre nézve e szabály alól ki
vételt képez. A következő összeállítás világos képet
nyújt a csapadék évszakonkénti eloszlásáról:

* Résumé des Observations centralisées par le Service hydrométrique du Bassin de la Seine pendant l’Année 1893 par M. Babinet,
Ingénieur des Ponts et Chaussées, sous la Direction de M. De la Tournerie, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, et de M. Georges
Lemoine, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
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A csapadék évszakonkénti eloszlása a Szajna medenczéjében 1893-ban.
Csapadék mm.
hideg évszak 1
nov. 1-jétől 1
ápr. 30-ig

meleg évszak 1893.
május 1-jétől okt.
31-ig

hideg évszak 1893.
nov. 1-jétől 1894.
ápr. 30-ig

Átlagos csapadék mm.

Les S e t t o n s .....................................

1317

612

693

683

904

808

1712

35 (1859—93)

Pannetiére ( N i é v r e ) .....................
M on tb ard ...........................................
Chanceaux .....................................

839
604
758

376
276
271

507
354
459

356
273
372

440
345
411

467
401

35 (1859—93)
35 (1859—93)
35 (1859—93)

C h ű tillo n -s u r -S e in e .....................

652

350

359

286

347

475
443

907
746
886
790

33 (1861—93)

W a s s y ................................................

705

374

375

340

407

462

869

29 (1 8 6 5 -9 3 )

B a r - l e - D u c .....................................
H ir s o n ................................................
Páris (az Observatorium udvara)
Parc-St-Maur, Páris m ellett . .

789
543
466
527

355
305
183
• 218

412
390
278
324

431
419
228
221

447
361
232
244

490
425
304
336

937
786
536
580

35
35
35
21

Fatouville, Honfleur m ellett .

640

297

287

439

388

423

811

35 (1859—93)
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Az évek száma
és megnevezése,
melyek adatai az
átlagok képezésére szolgáltak

(1859—93)
(1859—93)
(1859—93)
(1873—93)

II. A folyók vízállásai.
A vízmérczék száma 1893-ban nem változott. Fölülvizsgáltak 18 állomást.
Az árvizekre vonatkozólag az év folyamán 25 előrejelzést tettek. A következő táblázat megmu
tatja a jelzett és bekövetkezett vízállásokat.
Az 1893—94. évben előrejelzett és tényleg bekövetkezett vízállások kimutatása.
Az előre jelzett
Azon folyó és vízmércze megnevezése,

az

utolsó előrejelzés ideje

melyre az előrejelzés történt

1893. okt.

Partmagasság 2'4 m.

1894. márcz.

Szajna Mantes-nál

10.

200

1-78

okt.

8.

2-35

2 21

márcz.

1894. jan.
20.
febr.
1.
V)
márcz. 8.

1 90
210
2-60

180
210
2-50

január 22.
febr.
2.
márcz. 8. (este)

1894. jan.

19.

3-70

3-74

jan.

9.

410

3 98

márcz.

25.

1-70

jan.

4.
13.

2-30
2-50
2-80

1-60
219
2-41
2-50

19.

2-10

1 94

jan.

13. (dél)

23.
1.

2-20

2-02

jan.

24. (reggel)

2-20
1 90

205
1-82

febr.
1. (dél)
márcz. 14.

márcz.

Partmagasság 5-26 m.

Marne a damery-i zsilipnél
Epernay m ellett
Partmagasság 3'00 m.

következésének ideje
maximális vízállás m.-ben

Szajna Montereau-nál.

Szajna Párisnál, (austerlitzi
mércze)
Partm agasság 2 6 4 m.
Vontató utak m agassága 3-76 m.

A tényleg bekö
vetkezett

1894. jan.
T)

febr.
febr.

márcz. 10.
1894. jan.
jan.
febr.

Marne Chalifert-nél Maux alatt
Partmagasság 3 7 m.
?>

márcz. 10.

12.
8.

20.
9.
26.

febr.
9.
febr.
18.
márcz. 12.
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Az előre jelzett
Azon folyó és vízmércze megnevezése,
melyre az előrejelzés történt

Aisne Pontavert-nél Soissons
fölött

Az utolsó előrejelzés ideje
maximális vízállás m.-ben

következésének ideje

15.
19.

2-90
2-90

272
2-85

decz.
jan.

18.
23.

febr.

5.

300

2-83

febr.

7.

febr.

28.

2-80

2'57

márcz.

2.

8.

2-80

2'68

márcz. 13.

1893. decz.

15.

3-50

3'32

decz.

19.

1894. jan.

23.

4-40

413

jan.

24.

febr.
5.
febr.
27.
márcz. 10.

400

3-88
3-36
3-44

febr.
8.
márcz. 4.
márcz. 13.

»

Partm agasság 4'45 m.

A maximális vízállás be

1893. decz.
1894. jan.

Partm agasság 2-50 m.

Oise Venette-nél Compiégne
m ellett

A tényleg bekö
vetkezett

n

??

márcz.

3 50
3-70

ps 09

1893 nyarán és ősz elején általában igen ala bocsátó talajokból eredő kisebb vízfolyások, mint
csony vízállások voltak, mindazonáltal a kis vízállá rendesen, 1893-ban is teljesen kiapadtak. Főként a
sok nem siilyedtek le az addig észlelt legalacso Laignes, mely Bourgogne alsó oolith-márgájából ered
nyabb nívóra. Októberben jelentkeztek az első és a nagy oolith képlet repedései között a Vaugimagasabb vizek; a Szajna és Marne felső részükön mois-tanya mellett vész el, mutatott feltűnő víz
hirtelen áradtak föl. De bár az őszi esők igen jelen járást. Minden évben ugyanis meg szokták mérni
tékenyek voltak, általában a talaj szárazsága miatt bizonyos állandó ponttól azt a távolságot, melynél
nem okoztak nevezetes árhullámokat. A reá követ a folyócska vize eltűnik; 1893-ban ez a távolsá
kező hideg évszak alatt aránylag igen kis árhullá a ponttól fölfelé minden addigit felülmúlt, ami
mok képződtek úgy, hogy a folyók az előző évek rendkívüli szárazságnak volt a következménye.
vízjárásától igen elütöttek.
B o g d á n fy Ödön,
A nyári nagy szárazság következtében az át
kir. mérnök.

A s z a jn a v ö lg y i h id r o m é tr ia i s z o lg á la t 1894. é v i je le n té s é n e k k iv o n a ta .
Az 1894-ik évi jelentés, mely e nemben a
28-ik, az 1894. év január l-től deczember 31-ikéig
észlelt csapadék és az 1894. év május l-től 1895. év
ápril 30-ikáig észlelt vízállások adataira vonatkozik.

Az 1894. év általános jellege.
A Szajna medenczéjében 1894-ben az átlagos
középcsapadéknál valamivel kevesebb hullott; csak
az északkeleti és nyugati részek képeznek e tekin
tetben kivételt. A nyár közepes esőket hozott s

I. A csapadék.
1894-ben a csapadékmérő állomások száma
nem változott. Fölülvizsgáltak 21 állomást.
A csapadék évi eloszlásáról a következő táb
lázat ad fölvilágosítást. Itt a csapadékmérő állo
mások tengerszin fölötti magassága is kitűnik, hogy
láthassuk, mint változik e magassággal a csapadék
mennyisége. A csapadék mennyiségére külömben a
tengertől való távolság is lényegesen kihat s erre
nézve a táblázat „Megjegyzések“ rovata ad tájé
kozást.

A csapadék eloszlása a Szajna vízgyűjtő medenczéjében 1894-ben.
Tengerszín
fölötti
magassága
m.

Évi csapadékmennyiség átlaga
mm

Csapadék
1894-ben
mm.

ség csúcsa) ...........................

902

1 6 5 8 (1 8 7 5 — 94)

1513

S e t t o n s .....................................

596

1 6 1 9 (1 8 7 5 — 94)

1410

Chanceaux (Cőte-d’Or. a Szájna forrásai mellett) . . .

471

9 6 7 (1 8 7 5 — 94)

760

Langres

4 66

9 3 7 (1 8 7 1 — 90)

696

137

7 5 9 (1 8 7 5 — 94)

783

196

8 6 3 (1 8 7 5 — 94)

940

67

5 8 2 (1 8 7 5 — 94)

451

C sa p a d é k m é r ő -á llo m á s

Haut-Folin (a Morván hegy

A Szajna medenczéjének legmaga

.....................................

Sainte-Menehould
. . . .
Hirson (az Oise medenczé
jében)

M egjegyzések

................................

Páris (P a n th éo n ).....................
Saint-Maur (Páris mellett)

.

37

5 7 8 (1 8 7 5 — 94)

488

Rouen (Lacroix sziget)

.

7

7 0 4 ( 1 8 7 5 — 94)

663

sabb része

A Szajna medenczéjének

domb-

vidéke

A Szajna medenczéjének központi
része
A Szajna medenczéjének tenger-

.

ezért a szárazság nem volt túlságos s a folyóvizek
nem szálltak le nagyon alacsony nívóra, amint azt
Lemoine főmérnök az „Annuaire de la Société météorologique de France“ júniusi füzetében előre
jelezte. Kiválóbb árhullámok csak 1894 deczemberében, 1895 januárjában és márcziusában állottak elő.

melléki része.

csapadék évszakonkénti eloszlása a Szajna
medenczéjének központi részében olyan, hogy nyá
ron több a csapadék, mint télen. E szabályt iga
zolja az 1894. év is. A Morván hegység magas
latain a csapadék eloszlásának általános törvénye
fordított; itt rendesen télen esik több és nyáron
A

* Résumé des Observations centralisées par le Service hydrométrique du Bassin de la Seine pendant l’Année 1894 par M. Babinet.
Ingénieur des Ponts et Ohaussées, sous la direction de MM. de la Tournerie et Fargue, Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées, et
de M. Georges Lemoine, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
9
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kevesebb, bár az 1892. év őszétől kezdve, mikor
a reá következő tél nagyon száraz volt, e szabály
alól kivétel történt. 1894-ben azonban ismét érvé
nyesült az általános törvény.

Egyébként a következő összeállítás a csapa
dék évszakonkénti eloszlásáról kellő fölvilágosítást
nyújt:

Csapadék mm.
meleg évszak 1894.
máj. l-től 1894 okt.
31-ig

hideg évszak 1894
nov. l-től 1895 ápr.
30-ig

a hideg évszakban

a meleg évszakban

Les S e t t o n s .....................................

1410

683

746

756

904

808

1712

Pannetiére (N iev r e )...........................

795

351

474

439

440

467

907

35 (1859 - 93.)

M o n t b a r d ..........................................
Chanceaux ...........................................
C h atillon -su r-S ein e...........................

273
372
286

359
400
435

340
402
356

345
411
347

401
475
443

340

453

265

407

462

746
886
790
869

35 (1 8 5 9 -9 3 .)
35 (1 8 5 9 -9 3 .)
33 (1 8 6 1 -9 3 .)

W a s s y ................................................

622
760
705
765

Bar-le-Duc

.....................................

828

431

443

320

447

490

937

35 (1 8 5 9 -9 3 .)

H i r s o n ................................................
Páris (az Observatorium udvara)
Parc-St.-Maur, Páris m ellett
. .

940
480
492

419
228
221

547
291
303

383
157
183

361
232
244

425
304
336

786
536
580

35 (1 8 5 9 -9 3 .)
35 (1859—93.)
21 (1 8 7 3 -9 3 .)

Fatouville, Honfleur m e lle tt.

973

439

570

348

388

423

811

35 (1 8 5 9 -9 3 .)

Csapadék
1894-ben mm.

hideg- évszak 1893
nov. 1-től 1894. ápr.
30-ig

Átlagos csapadék mm.

Az évek száma és meg
nevezése, melyek ada
tai az átlagok képezésére szolgáltak

A csapadék évszakonkénti eloszlása a Szajna medenczéjében 1894-ben.

Csapadékmérő-állomás

.

.

Ф

£2
>
v jj
S3
«2
bo
Ф

35 (1 8 5 9 -9 3 .)

29 (1865—93.)

II. A fo lyó k vízállásai.
A vízmérczék száma 1894-ben nem változott. Fölülvizsgáltak 13 állomást.
Az árvizekre vonatkozólag az év folyamán 25 előrejelzést tettek. A következő összeállítás meg
mutatja a jelzett és bekövetkezett vízállásokat.
Az 1894— 95. évben előre jelzett és tén yleg bek övetk ezett vízállások kim utatása.

Azon folyó és vízmércze megnevezése,
melyre az előrejelzés történt

Az előre jelzett
Az utolsó előrejelzés ideje

maximális előrejelzés m.-ben

1895.
Szajna Monterau-nál
Partmagasság 2 4 m.

Szajna Páris-nál
Partmagasság 2-64
Vontatóút m agassága 376

Szajna Mantes-nál
Partmagasság 5'26

A tényleg be
következett

jan.

A mazimális vízállás bekövetkezésének ideje

18.

2-30

P95

jan.

19.

» jan- 24.
„ márcz. 14.
„ márcz. 30.

2-40

2-24

jan.

24. (este)

2-40
2-80

2-32
274

márcz. 13.
márcz. 31.

2-30

2-10

jan.

20.

2-90
2-60
3-30

2-80
2-40
310

jan.

27. (este)

28.

4-20

4-03

jan.

„ márcz. 15.
„ márcz. 30.

3-90

3-65

4-60

452

márcz. 16.
ápril
4.

jan. 19.
,
jan. 27.
„ márcz. 15.
„ márcz. 30.

1895.

1895.

jan.

márcz. 15. (este)
márcz. 31.
28. (este)
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Azon folyó és vízmércze megnevezése,
melyre az előrejelzés történt

Az előre jelzett
Az utolsó előrejelzés ideje

A tényleg be
következett
A maximális vízállás bekövet-

maximális előrejelzés m. ben.

1895. jan. 23.
„ márcz. 13.

kezésének ideje

3-40
2-80

3-53
2-40

jan.
26.
márcz. 17.

1.

3-30

3-45

ápril

Marne Chalifert-nél
Maux alatt
Partm agasság 3-70 m.

1895. jan 27.
„ márcz. 16.
„ ápril
3.

2-60
1-70
2-50

2-44
1-61
2-39

jan.
márcz.
ápril

27. (este)
18.
3.

Aisne Pontavert-nél
Soissons fölött
Partm agasság 2’5 m.

1894. nov. 16.
1895. jan.
21.
„ márcz. 16.
„ ápril
1.

1-90
2-70

P82

nov.
jan.

16. (dél)
22.

márcz.
ápril

16. (este)
2.
21.
27.
16. (este)

Marne a damery-i zsilipnél Epernay mellett. Partm. 3-00

Oise Venette-nél
Compiégne mellett
Partm agasság 4 45

„

ápril

1-95
2-95

2-58
1 82
2-86

17.
24.

3-00

2-91

3-60

3-39

nov.
jan.

„ márcz. 16.

300

2-95

márcz.

„ ápril

3-85

3-78

ápril

1894. nov.
1895. jan.

1.

1894 nyarán nem voltak árhullámok; alig ittott emelkedett egy kissé a víz. De a meleg évszak
folyamán mégsem sülyedtek le a vízállások oly
alacsony nívóra, mint általában az előző években.
A nyár után következő 1894—95-iki hideg év
szakban két nevezetesebb árhullám jelentkezett: a
januári és a márcziusi, mikor a víz fölemelkedése
az egész medenczóben általános volt.

2.

3.

Az 1893. évi szárazság folytán 1894. évben a
Vanne medenczéje és Tonnerre környéke forrásai
nak vízbősége megapadt.
A kisebb, átbocsátó talajból eredő folyók víz
hozománya azonban nem kisebbedéit meg oly mér
tékben, mint 1893-ban, mert a nyári esők elég
bőségesek voltak.
B o g d á n fy Ödön,
kir. mérnök.
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N agy m éltóságú M inister Ur!
K egyelm es U ram !
Nagyméltóságod 1893. május 3-án 24,253/V.
15. sz. alatt kelt magas rendeletével a svájczi és
németalföldi vízrajzi szolgálat helyszíni tanulmányo
zása végett négy hétre külföldre küldeni kegyes
kedett.
Fogadja Nagyméltóságod legőszintébb köszönetemet és legmélyebb hálámat, hogy ily módon
lehetővé tenni kegyeskedett, hogy szakismereteimet
közvetlen szemlélet útján is gazdagíthattam és látó
körömet szélesbíthettem.
Miután az 1893. május 28-tól június 26-ig tar
tott e tanulmányutam eredményéről nagyságos Péch
József, ministeri osztálytanácsos úrnak, mint a víz
rajzi osztály főnökének 1893. július 6-án röviden
beszámoltam volna, bátor vagyok részletes jelenté
semet, Nagyméltóságodnak fentidézett magas ren
deleté értelmében, ezennel alázattal felterjeszteni,
a jelentésem tárgyát képező anyagot a következő
czímekre osztva föl:
A) Vízügyi műszaki szolgálat Svájczban és
Németalföldön.
B) Árvízjelzés.
C) Vízmérések.
D) A svájczi tavak fölvétele.
E) Vizi építkezések.
F) A németalföldi folyók lebegő hordaléka.

Vízügyi műszaki szolgálat Svájczban és Német
alföldön.
A svájczi vízügyi műszaki szolgálatot legutol
jára 1888. évben szervezték. Ezen szervezés szerint
a vízi ügyek élén a Bernben székelő Oberbau
inspektor áll, ki mint ilyen egyszersmind a szövet
ségi tanács tagja. Az Oberbauinspektorat két hiva
talt foglal magában; az egyik a „Bureau für Stras
sen- und Wasserbau“, a másik a „Hydrometrisches
Bureau“.
A „Bureau für Strassen- und Wasserbau“ fel
adatát az 1874. évi szövetségi alkotmányból kifo
lyólag az utakra és vizekre hozott törvényeknek
végrehajtása képezi. Mellőzve itt az utakra vonat

kozó törvényes intézkedéseket, megemlítendőnek
tartom, hogy az 1877 június 22-én kelt és máig
érvényben lévő svájczi vízrendőri törvény köteles
ségévé teszi az egyes kantonoknak, hogy a vizei
ken közérdekből megkívánt munkákat fokozatosan
létesítsék, ezeknek fentartásáról gondoskodjanak és
e czélok elérésére az összes vízjogi kérdéseket a
maguk hatáskörében vízrendőri törvénynyel szabá
lyozzák. Az 1877 június 22-iki vízrendőri törvény
továbbá felhatalmazza a szövetséget, hogy a kan
tonok által ily módon végrehajtott munkák költ
ségeihez hozzájárulhasson. Ezen hozzájárulás rend
szerint ne haladja meg a tényleges költségek 40
százalékát. Kivételesen, midőn a létesítendő mű
túlmegy a kantonok erején és végrehajtása köz
érdekből különösen fontos, a hozzájárulási arány
50 százalékra, mint maximumra rúghat. A szövet
ségnek hozzájárulása azonban ahhoz a föltételhez
van kötve, hogy ezen művek a szövetség által
jóváhagyott tervek szerint létesíttessenek. Ez a
föltétel az, mely a sokféle építkezésekben a meg
kívánt egyöntetűséget biztosítja.
Már most a „Bureau für Strassen- und Was
serbau“ kötelessége a kantonok által végzendő épít
kezések terveit megbírálni, az építésnél és a fentartásnál az állami felügyeletet gyakorolni és a
vízrendőri törvény megtartása fölött őrködni.
A „Hydrometrisches Bureau“ teendői tisztán
vízrajzi természetűek. Ezen hivatal kezeli és dol
gozza föl a vízmércze leolvasásokat, meghatározza
és ellenőrzi a vízmérczék magasságában beálló vál
tozásokat és végez sebességméréseket a különböző
folyókon. Az így nyert eredmények időszakonkénti
kiadványokban tétetnek közzé. E kiadványok közül
megemlítendők:
1. A vízgyűjtők főbb állomásain észlelt napon
kénti hőmérsékletek és csapadékmennyiségek rajzai,
évenként és vízgyűjtő területenként.
2. A folyók főbb vízmércze állomásain észlelt
vízállások rajzai, szintén évenként és vízgyűjtő te
rületenként. A vízállások némely mérczén a 0 víz
től, némely vízmérczén ellenben a tenger színétől
vannak felrakva.
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Az 1874. évben a németalföldi kormány elha
3. A vízállási megfigyelések főbb eredményei
nek táblázatos kimutatásai évenkint, melyek az tározta, hogy az amsterdami és salzbergi magasság
előbb említett rajzokkal egymást kölcsönösen ki jegyek közt pontos mérést végeztet és e mérést
egészítik. E kimutatásokban vízgyűjtőnként kö- csatlakozás czéljából a német határig folytattatja.
zölvék:
Dr. Cohen Stuart, műegyetemi igazgató, aki ennek
a műveletnek végrehajtásával volt megbízva, úgy
a) az illető mérczeállomás neve és helye;
tisztán tudományos, mint gyakorlati szempontból
b) azon folyó, v a g y tó , m ely re v o n a t k o z ik ;
c) a m érczén ek m eg fe le lő v íz g y ű jtő te r ü le t igen kívánatosnak jelezte a magasságméréseknek
n agysága;
az egész országra kiterjesztését, és ez elhatároztat
d ) a mércze fix, valamint 0 pontjának tenger ván, a magasságmérés mikénti végrehajtásának •
szín fölötti magassága a svájczi magasságmérési módozatait meg is állapította. Az európai fokmérés
hálózatra vonatkoztatva, valamint azon időpontnak keretébe tartozó e magasságmérések főczélja az
megnevezése, a midőn a mércze 0 pontjának ma volt, hogy „az ország minden részében elegendő
gassága legutoljára beméretett. Egyszersmind ki számú, pontosan meghatározott magassági jegyek
van tüntetve, hogy a vízmércze 0 pontja a leg nveressenek, melyek a régebben bemért jegyek,
utolsó mérés szerint mennyit változott.
vízmérczék és vízmércze kövek magasságának újabb
e) az egyáltalában előfordult legnagyobb és megállapításánál megbizható kiindulási pontokul
szolgálhassanak“. Miután Cohen Stuart, aki három
legkisebb vizek magassága és ideje;
éven keresztül e méréseket vezette és részben
f) az é v i k ö z é p v íz (jan u ár— d eczem b er);
g) a nyári k ö z é p v íz (ápril - s z e p te m b e r );
maga is végezte, 1878-ban hirtelen meghalt, a
h) a téli középvíz (október—márczius);
magasságmérés teendői egy országos bizottságra
i) az évi legnagyobb és legkisebb, továbbá a Hibáztattak, mely a méréseket 1879. évben meg
nyári legnagyobb és a téli legkisebb vízállások ma kezdte és 1885-ben bevégezte, szorosan megtartva
a Cohen Stuart által szerkesztett és használt mű
gassága és ideje.
4. „A Rajna vízemésztésének mérése Baselnél szereket és mérési módokat.
Az 1886. és 1887. években az „Allgemeene
1889 január 9., 10. és 11-én Amsler-féle szárny
Dienst“
a magasságméréseket az ország azon részei
nyal és villamos jeladással.“ E kiadványban rajzbelileg közölvék mindazok az iratok, melyek víz ben folytatta, a hol ez vízrajzi szempontból kívá
natosnak mutatkozott.
mérésnél érdekkel bírhatnak.
Ily módon kellő számú magassági pont birto
Áttérve a németalföldi vízépítészeti szolgálatra,
kába
jutván, az „Allgemeene Dienst“ ezek után
ez következőleg van szervezve. Németalföld tizen
hozzáfoghatott
a vízmérczék rendezéséhez.
egy tartománya mindegyikének műszaki teendőit
Ezek a vízmérczék nem állanak valami össze
egy-egy főmérnök és a szükség szerint változó
függő
vízszinen, hanem a helyi viszonyokhoz alkal
számú mérnök látja el. Ezek a teendők az utak-,
mazva,
a helyi legkisebb hajózható vízszínre, vagy
hidakra és a folyók kivételével az összes vizi
legtöbbször
az amsterdami vízmércze 0 pontjával
ügyekre, tehát többek közt a lecsapolásokra és a
egy magasságban helyeztettek el annak idejében.
csekély számú öntözésekre vonatkoznak.
A rendezés alkalmával a 0 pontot változatlanul
A folyókat a többi vizi ügyektől különváltan
hagyván, a régi famérczéket zománczozott vasméregy, Hágában székelő főmérnök (Hoofd-Ingenieur
czékkel cserélik ki, a kőmérczék mellé szintén vasvoor de rivieren) kezeli, a ki a szükséghez mért
mérczéket állítanak és az új mérczéknek, mérczeszámú külső mérnökök (Ingenieur van Waterstaat)
köveknek, valamint zsilipeken, épületeken létesített
fölött rendelkezik. Ezek teljesítik a központi fő
egyéb másodrendű jegyeknek magasságát az új
mérnök ellenőrzése mellett a folyami építkezéseket
országos magasságmérési hálózatra, vagyis az amster
és végeznek, utasításokkal részletesen megállapított
dami vízmércze 0 pontjára vonatkoztatva mérés út
módon és helyeken sebességméréseket.
ján megállapítják,
Az összes vízmérczék ügye a Hágában székelő
A mérczéknek ez a rendezése eddig nvolcz
úgynevezett „Allgemeene Dienst van den Water tartományban van végrehajtva és az 1895. évben
staat“ ügykörébe van utalva.
lesz teljesen befejezve.
Megemlítésre méltó még, hogy úgymint nálunk,
Németalföldön jelenleg 170 állami mércze léte
a töltések építése és fenntartása az érdekeltekből zik, még pedig 60 önműködő a tengerpart mentén
alakult társulatoknak, a folyószabályozások ellen s a folyók alsó szakaszain és 110 közönséges mércze
ben az állam feladatát képezik.
a folyók felső részein. Ez utóbbiak az állam költ
Hogy az „Allgemeene Dienst van den Water ségére külön észlelők által észleltetnek a helyi
staat“ működéséről, mely vízrajzi szempontból első körülményekhez képest változó díjazás fejében.
Az önműködő vízmérczék rajzai, a mérczék
sorban érdekel, helyes képet nyerjünk, szükséges
lesz egy kis kitérést tennünk a németalföldi orszá változó szerkezetéhez képest naponként vagy heten
ként, a közönséges mérczék leolvasásai pedig hagos magasságmérés történetére.*
*

Uitkomsten der Rijkswaterpassingu (Az országos magasságmérés eredményei). Hága, 1888. Hivatalos kiadás.
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vönként az „Allgemeene Dienst“-hez beküldetvén,
itt az összes mérczék leolvasásai, melyek a meg
előző hóban naponként reggel 8, délután 2 és este
8 órakor észleltettek, táblázatokba foglalva havon
ként közzétételiek. Az év végén a megelőző év
ben teljesített mérczeészlelések eredményei foglal
tatnak össze és úgy rajzokban, mint táblázatokban
tétetnek közzé. Ugyanaz történik minden tizedik
évben a megelőző évtized észleléseivel.
Az „Allgemeene Dienst van den Waterstaat“
ügykörének ismertetésénél végül meg kell még emlí
tenünk, hogy időnként a folyók térképeit is helyes
bíti. E czélból kiindulásul a háromszögelési pontok
szolgálnak, melyek a természetben kőoszlopokkal
megjelölvék. A térképbe be lesznek jegyezve a
terepmagasságok, valamint a folyó fenekének a
helyi középvízszín alatti mélységei is.
Árvízjelzés,
Sem Svájczban, sem Németalföldön árvízjelzési
szolgálat nem létezik, sőt tanulmányok sem tétet
nek ez irányban. Ugyanez áll a beszivárgó és el
párolgó víz mennyiségére vonatkozó kísérletekről.
Németalföldön mindössze arra szorítkoznak, hogy
a tényleg észlelt vízállásokat a kölni és alsóbb vízmérczékről a hivatalos lapban közzéteszik.
Talán nem lesz egészen érdektelen, ha e he
lyütt közlöm Housed M. úrnak, a badeni vízrajzi
intézet főnökének az árvízjelzés feladatait illetőleg
előttem tett nyilatkozatát. „A mi intézetünk mű
ködésénél is az árvíz előrejelzése lebeg szemünk
előtt, de nem vagyok meggyőződve, hogy e czélt
el is érjük. A Szajnán, hol a viszonyok aránylag
egyszerűek, Belgrand 1830-ban kezdte meg ez
irányú tanulmányait és húsz évi vizsgálat után
állapította meg az előrejelzés képleteit, de még
további tíz évig tartott, míg azokat a nagy nyil
vánosságnak átadta, mikor t. i meggyőződött arról,
hogy azok a gyakorlatban kielégítő eredményeket
adnak. Daczára e hosszú tanulmánynak, az előre
jelzések gyakran 20 —30 czentiméterrel nagyobbak
a valóságnál. Ugyanolyan bő adatokat és hosszú
időt föltételezve, mint a Szajnán, a Rajna bonyolódottabb viszonyainál fogva nem hiszem, hogy Karlsruheből Kölnre 50 czentiméternél nagyobb pontos
sággal tudnánk annak idejében előrejelezni. Már
pedig ilyen tág előrejelzés nem hogy hasznos, ha
nem némelykor egyenesen káros volna, mint pl. az
esetben, ha ilyen módon árvíz jeleztetnék s az al
sóbb vidékeken ennélfogva a raktárak kiüríttetnének és most a tényleg beálló vízállás 50 czenti
méterrel alul marad a jelzettnél, akkor az érdekel
teknek fölösleges költségeket okoztunk. Ezért az
előrejelzésnek a nagy nyilvánosság elé bocsátásával
óvatosnak kell lennünk.“
Jelenleg a badeni vízrajzi intézet azzal van el

foglalva, hogy a különböző mérczéken észlelt víz
állások rajzaiból az összetartozó vízállásokat és ezek
leérkezési idejét meghatározza. E czélra e rajzok
nak azon pontjai szolgálnak, melyek maximális,
minimális vagy hosszantartó, állandó vízállásnak
felelnek meg.
Vízmérések.
Nem említve Svájcz vízméréseit, melyek kivitel
tekintetében alig különböznek a szárnyakkal egyebütt
mai napság végzett sebességmérésektől; Német
alföld e helyen azért érdemel említést, nem mintha
ott új sebességmérési eszközök, vagy elvek talál
tattak volna föl, hanem mivel újabb időben a szár
nyakkal való mérés helyett kizárólag úszókkal tétet
nek észlelések.
Kis- és középvíznél az úszókkal való mérés az
ismert módon akként történik, hogy a folyó sodrára
lehetőleg merőlegesen kitűznek két vagy több keresztszelvényt és az úszó által megtett út- és az ehhez
szükségelt időből vezetik le a sebességet. Árvízkor
azonban a folyó nagy szélessége és a gyakran ked
vezőtlen időjárás mellett a távolabb lévő úszókat
a partról megfigyelni, valamint a folyón át kötelet
kihúzni nem lehet. Ilyenkor azután következőképen
járnak el:*
Ki lévén tűzve a mérési szelvény, középvíznél
a folyón át kötelet húznak, a keresztszelvényt föl
veszik és a sebességmérési függőlegeseket beosztják.
Ezekben a pontokban sextanssal két vagy több
ismert pont felé megmérik a szögeket, szóval meg
állapítják a sebességmérési függőleges helyzetét,
hogy azt majd árvízkor, mikor a folyón a nagy
sebesség miatt kötelet áthúzni nem lehet, újra föl
lehessen találni.
Ha a vízszín magassága ahhoz a magassághoz
közeledik, melynél a méréseknek kezdődniük kell,
hozzáfognak a függőlegesek helyeinek megjelölésé
hez, a mi úgy történik, hogy a sextanssal fölkeresve
az illető függőlegesnek helyét, ott egy gerendából
készült czölömpöt elmacskáznak. Ily módon vala
mennyi függőlegesnek helye, úgy a mederben, mint
a hullámtérben ki lévén tűzve, minden czölömp
mellé, a folyás irányában, egy 50 m. hosszú köte
let nyújtanak ki, mely, hogy a vízszinén tartassék,
két végén és közepén fagerendákkal van ellátva.
Ezt a kötelet úszó mérőkötélnek nevezik. Ezen elő
készületek megtétetvén, az észlelő, mielőtt magát
jól járó, legczélszerűbben ú. n. sport-órával ellátta
volna, a mérőladikba száll és megkezdi a tulaj donképeni méréseket, melyek a víz folyásának erőssé
géhez képest különböző módon hajtatnak végre.
a)
Ha a folyás gyönge, akkor a mérőladik
10—20 m.-el megy azon czölömp fölé, melynek
függőlegesében mérni akarnak és az észlelőnek
„ereszd el“ parancsára egy ember az úszót elereszti.

* „Instructie betreffende de te verrichten Stroommetingen bij Hoog-Opperwater. December 1891“.
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Ez az úszó nem más, mint egy Cabeo-féle pálcza;
vastagsága 10 cm., hossza megegyezik a vízmély
séggel s hogy lehetőleg függőlegesen úszszon, alúl
ólommal van megnehezítve.
Az úszópálcza úgy bocsátandó el, hogy lehető
leg közel menjen el az úszó mérőkötél mellett.
A mérőladik szintén lefelé halad, a pálczával mindig
egy keresztszelvényben maradva. Az észlelő a ladik
ban megfigyeli azokat az időpillanatokat, mikor a
pálcza az úszó mérőkötél eleje, közepe (25 m.) és
vége (50 m.) mellett elhaladt.
b) Erősebb folyásnál vagy külön macskás ladikra
van szükség, vagy magát a mérőladikot macskázzák el. Első esetben a két ladikot kötél tartja össze,
melyet utána lehet engedni, hogy a mérőladik
lefelé mehessen. Az úszó pálczát a macskás ladik
ból eresztik ki. Ha maga a mérőladik lesz elmacskázva, akkor ez a pálcza kieresztése után a macs
kás kötélen fogva lefelé ereszkedik, hogy az észlelés
után ismét a szelvénybe fölmehessen.
c) Erős folyásnál ezeken kívül még egy gőz
hajó szükséges, mely a mérő- és a macskásladikot
egyik függőlegesből a másikba átvigye.
Az úszó mérőköteleknek iránya vagy helyzete
sextanssal, vagy legalább is iránytűvel határoztatik meg.
Minden egyes függélyben az úszó pálczán kívül
az utasítás szerint még egy felületi úszót is kell
észlelni ellenőrzés czéljából.
A keresztszelvény úgy a mérés előtt, mint a
mérés után fölvétetik. Minden méréshez két észlelő
kívánatos, hogy egy-egy mérés lehetőleg gyorsan
befejeztessék.
A felszereléshez szükséges: egy gőzös, egy
mérőladik négy emberrel, egy macskásladik két
emberrel, sextans, szögtükör, iránytű és másodperczmutató óra.
Ha az imént leírt sebességmérési eljárás talán
nem is ad oly pontos eredményeket, mint a szárny
úval végzett mérések, bár a németalföldi mérnökök
állítása szerint pontosság tekintetében nem állanak
ez utóbbiak mögött, mindenesetre megfontolandó,
hogy az úszókkal történő sebességmérések kisebb
fölszerelést, tehát kevesebb költséget is igényelnek.
Figyelembe kell vennünk továbbá azon körül
ményt, hogy minden ilyen mérésnek végczélja nem
a sebesség, hanem a vízemésztés meghatározása;
minthogy pedig ez utóbbi a keresztszelvénytől is
függ, azért a sebességmérés pontosságát csak azon
határig kell fokozni igyekeznünk, a meddig a keresztszelvény fölvételének pontossága az előbbivel lépést
tarthat.
A Németalföldön évenként történő vízmérések
nek két czélja van. Egyik czéljuk azon aránynak
kipuhatolása, melyben a Rajna vízmennyisége három
ága közt (Waal, Alsó-Rajna és Yssel) tényleg meg
oszlik. Minthogy a törvényben megállapított arány
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szerint a Waal a Rajna összes vizének % részét
vagy • -át, az alsó Rajna */., részét, a Yssel pedig
■ részét tartozik levezetni, nehogy az érdekeltek
közt súrlódások támadjanak, az említett folyókon
egyidejű vízmérések tétetnek, annak kitudása végett,
vájjon az egyik ág nem fejlődik-e a másiknak
rovására.
Vízmérések végeztetnek ezenkívül + 3 m. közép
víz fölötti vízállástól kezdve azon vízmennyiség meg
határozása végett, mely árvíz alkalmával a Waal
folyóból a Maasba átömlik és mely akkor, ha a
Waal a Maastól, úgy mint tervbe van véve, el lesz
egyszer zárva, szintén a Waal folyóban kerülne
lefolyásra. Ez a vízméréseknek másik czélja.
Itt a helye megemlítenem, hogy a németalföldi
folyók árvizeinek csökkentésére régente azon körül
mény szolgált, hogy egyes folyók árvízkor egymással
összeköttetésben álltak, még pedig vagy egyenesen
ezen czélzattal létesített rövid csatornák segítségé
vel, vagy pedig azért, mert a folyók szokszor annyira
közeledtek egymáshoz, hogy a köztük maradt kes
keny területet az érdekeltek gazdasági szempontból
nem tartották érdemesnek eltölteni. Mióta azonban
a folyók természetével jobban megismerkedtek és
ezen átömléseknek a mederfejlődésre gyakorolt hátrá
nyos befolyását fölismerték, mindinkább azon helyes
elv jutott érvényre, hogy minden folyót oly álla
potba kell hozni, hogy még legnagyobb vizeit is
maga legyen képes levezetni.
\

A svájezi tavak felvétele.*
Svájcz első tava, melyet úgy helyzetrajzilag,
mint mélység szerint fölvettek, a zürichi tó volt
az 1853—54. években; ezt követte 1866-ban a
brienzi, thuni és bieli tavak fölvétele.
Midőn 1868-ban Svájcz nagy atlaszának, az
ú. n. Siegfried-atlasznak közzététele kezdetét vette,
elvileg kimondatott, hogy ezen térképekben a svájezi
tavak rétegvonal modorban közöltessenek, miért is
szükségessé vált, hogy az eddig még föl nem vett
tavakban lehetőleg kimerítő mélységmérések végez
tessenek, melyek az 1873—85. évek közti időszak
ban végre is hajtattak.
F ö lv é te li elv és v é g ze tt m u n k a . A mélység
mérés keresztszelvények szerint történt, melyek a
mérőasztal lapján a helyi körülményekhez képest
egymástól 200—500 m. távolságban állapíttattak
meg. A keresztszelvény egyes pontjai a partok
közelében 30—100 m.-re, beljebb, a hol a tó feneke
már nem változik oly hirtelen, 150—400 m.-re
vétettek egymástól. Egy négyzetkilométerre átlag
20—37 pont esik. A végzett napi munka átlag
1’25 knr’-re tehető és a szél-, időjárás- és a mély
séghez képest változik.
M érőhajóul körülbelül 10 in. hosszú evezős
hajó, vagy egy ponton szolgált 3—4 evezőssel. A

* J. Hörnlimann „Über Seetiefenmessungen“. Schweiz. Bauzeitung, VII. kötet, 19., 20. és 21. szám. Mayer Ernő, Tengerrajzi
műszerek leírása. Budapest, 1885. Forel, Le Léman, Lausanne 1892.
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hajó első harmadában egy 7—8 m. magas és deci
méterekre beosztott árbocz volt felállítva, mely
első sorban a távmérésekhez szükségeltetett, azután
pedig a zászlókkal való jelzésnél tett szolgálatot.
A hajó közepe táján a mélységmérő fölszerelés
foglalt helyet.
A m é ré s m en ete. Miután a fölveendő keresztszelvény a térképen megbatároztatott, az egyik
mérnök a mérőasztallal a szelvény végpontjában
áll fel, a másik pedig térképpel ellátva a hajóra
száll és elindul a tó belseje felé. A mérőasztalnál
fehér zászlóval jobbra vagy balra integetnek, hogy
a hajó a keresztszelvényben haladjon. A hol a
mélység mérése szükségessé válik, ott a hajó meg
áll és a keresztszelvény irányára merőlegesen fordíttatik; azon pillanatban, midőn a mélységmérő
golyó a feneket éri, az árbocz tetejére fölhúzzák
a zöld-fehér zászlót, mire a hajón lévő mérnök
sextanssal szögmérést végezve és a mélységet le
olvasva, a pontnak így meghatározott közelítő
helyzetét és pontos mélységét a térképbe bevezeti,
hogy a mérés helyességét mindig ellenőrizhesse;
kevés vártatva a mérőasztalnál is kitűzik a zöld
fehér zászlót annak jeléül, hogy a parti mérnök
meghúzta a mérés helyének megfelelő iránysugarat
és a távolságot is leolvasta és fölrakta; most a
hajó megfordul és folytatja útját befelé, mindig
figyelve a mérőasztalnál történő integetésre, míg a
mérnök egy további mélységmérésnek nem látja
szükségét, a mikor ismétlődik az előbb leírt eljá
rás; ily módon a hajó mind beljebb és beljebb
halad, míg már oly távol ér (1200—1500 m.), hogy
a mérőasztalnál már nem képesek az árbocz beosz
tását leolvasni; ekkor a mérőasztalnál kitűzik a
piros-fehér zászlót, jelezve ezzel, hogy a további
pontoknak helyét csakis a hajón levő mérnök ha
tározza meg sextanssal, a parton levő mérnök
pedig az illető pontnak csak irányvonalát húzza
meg az asztal rajzlapján.
A rétegvonalak biztosabb megszerkesztésére
sokszor a keresztszelvényen kívül eső pontokat is
kellett fölvenni; ezeknek jele: ha 1500 méteren
belül estek, zöld-fehér zászló volt fél árbocz ma
gasságban, 1500 m.-en túl pedig piros-fehér zászló
volt ugyancsak félárbocz magasságban.
Ha a keresztszelvény a tó közepéig be volt
fejezve, a hajón kitűztek egy zászlót egész- és
egyet félárboczmagasságban. Erre a parti mérnök
az asztallal a következő keresztszelvény végpont
jában állott fel, míg a hajó ezen szelvénybe ipar
kodott jutni. A hajó most a tó közepétől a mérőasztal partja felé haladt.
Ha szél, eső miatt vagy délben szünetet kellett tar
tani, a hajón két zászló húzatott fel félárboczmagasságra. Két zászló egész árboczmagasságban a munka
befejeztét, vagy vihar előli menekülést jelentett.
Látnivaló, hogy a svájczi mérnökök nagy súlyt
helyeztek a jelzésekre, hogy az asztalnál és a hajón
levő mérnökök minden pillanatban tájékozva legye
nek teendőik iránt.
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A jelző zászló az árboczra erősített keresztrúdra liúzatik föl, az árbocztól bizonyos távolságra,
hogy annál jobban észrevehető legyen. Ezenkívül
a zöld-fehér zászló következetesen a jobboldali, a
piros-fehér zászló ellenben a baloldali keresztrúdra
húzatott föl, hogy így a parton lévő mérnök rossz
világításnál, midőn a zöld szín nem különböztet
hető meg biztosan a pirostól, már a zászlók hely
zetéből megértse a jelzés értelmét.
Hogy a hajó a keresztszelvény irányát jobban
betarthassa, sok esetben az asztal mögött a szel
vényben egy nagy jelző tárcsát állítottak föl. Ehhez
azonban az szükséges, hogy az asztal mögött elég
tágas, sík és nyílt terep álljon rendelkezésünkre,
hogy a tárcsa néhány száz méterre az asztal mögött
legyen fölállítható. Menedékes vagy házakkal és
fákkal borított parton ezen tárcsa nem volt hasz
nálható.
A z a sz ta lá llá s m eg h a tá ro zá sa . Az asztalállásnak legpontosabb meghatározási módja a három
háromszögelési pontra való hátrametszés (Pothenotféle feladat). E czélból tehát már előzőleg gondos
kodnunk kell, hogy minden egyes mérőasztallapon
legalább is három pont legyen háromszögéivé.
Az asztalállás lehető pontos megállapítása ér
dekében a meghatározásra szolgáló három pont
úgy választandó, hogy az új állomás ne essék közel
azon kör kerületéhez, mely az adott három ponton
áthúzható; azonkívül a két szélső ponton átvont
sugarak közel derékszög alatt messék egymást.
Ha a mérőasztal a meghatározandó állomáson,
t. i. a fölveendő keresztszelvény végpontjában föl
van állítva, úgy az asztalt mindenekelőtt az iránytű
szerint kell tájékozni; ennek megtörténte után az
adott bárom ponton át sugarak húzatnak, melyek,
minthogy az iránytű kissé ingadozik és így a tájé
kozás talán nem volt egészen pontos, nem fogják
egymást mindig egy pontban metszeni; ily esetben
azután a támadt hibaháromszöget az ismert módok
valamelyike szerint el kell tüntetni.
A k e r e s z ts z e lv é n y egyes p o n tja in a k h ely
z e ti m e g h a tá ro zá sa , mint fentebb már említve
volt, az 1200 —1500 m.-en belül fekvő pontokra
nézve távméréssel történt.
A svájczi mérnökök azt tapasztalták, hogy a
Reichenbach-féle szerkezetű, azaz három szilárd
szállal biró távmérők jobb eredményeket adnak,
mint a Stampfer-féle távmérő.
Az 1500 m.-en túl lévő pontok helyzetét há
rom pontból való hátrametszés útján a hajón lévő
mérnök határozta meg a sextanssal és azonnal föl
rakta térképébe, hogy a hajó helyzetét minden
pillanatban ismerje. Azon háromszögelési pontok,
melyekből a hajó helye megállapíttatik, szintén úgy
választandók, mint az asztalállás meghatározása
esetében. Ellenőrzés végett azonban rendesen nem
csak két, hanem három szög lesz mérve. Minthogy
a meghatározandó pontra ezenkívül a parti mérnök
is húzott egy iránysugarat az asztal rajzlapján,
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ezen oldalról is van ellenőrzés úgy, hogy a sextanssal való meghatározás kielégítő eredményeket ad.
Minthogy a tó fenekének rétegvonalai annál
kevésbbé változnak, minél messzebb baladunk a tó
belseje felé, a helyrajzi meghatározásnak pontos
sága is csökkenhet a tó belseje felé és így teljesen
indokolt, hogy a partok közelében a távméréshez
kell ragaszkodni, beljebb pedig a sextanssal is
beérik.
Az által, hogy a hajón lévő mérnök az illető
pont helyzetét és mélységét térképébe azonnal föl
rakta, azt is képes volt mindig eldönteni, hol kel
lett a pontokat a szelvényben sűrűbben fölvenni,
hol kellett a keresztszelvényen kívül eső ú. n.
izolált pontokat bemérni és hol kellett közbesített
szelvényeket beiktatni, mint pl folyóbetorkolásoknál, patakok hordalékkúpjain stb.
Sokszor megesett, hogy egy szelvényt egy
nap alatt nem lehetett befejezni; ekkor másnap a
hajót a partról ismét beintették a szelvény irá
nyába, a hajón lévő mérnök pedig menetközben a
sextanssal méréseket tett mindaddig, míg meg nem
győződött arról, hogy a hajó az előző napon föl
vett utolsó ponttól már a kellő távolságra ért.
Magánál a tulajdonképeni mélységmérésnél a
svájczi mérnökök az idők folyamában a legkülön
bözőbb eszközöket és eljárásokat alkalmazták.
M élységm érő k ö té ln e k a legrégibb mérések
nél kenderköteleket használtak, melyeket olajba
áztattak és a súrlódás csökkentése végett viaszszal
lesimítottak. Használtak továbbá 2 mm. vastag és
70 kg. hordképességű selyemzsinórokat. A bodeni
és vierwaldstätti tó mérésénél 4 mm. vastag drót
kötelet alkalmaztak, mely nagyobb hajlékonyság
elérésére belül kenderszerrel volt ellátva; ezen
drótkötél 5 —5 méterenként sárgaréz bádogból ké
szült jegyekkel volt beosztva; minden 50 m.-nél
megkülönböztetésül vörösréz bádogjegyeket alkal
maztak. Ezen drótkötélnek az a hátránya, hogy
belülről kifelé gyorsan rozsdásodik, és a nagyobb
súrlódás miatt a nagy mélységekből való fölhoza
tala sok időt (5—6 perczet 200 m. mélységből)
vesz igénybe. A genfi tó felvételénél legutoljára
0 9 mm. erős aczéldrótot használtak; hordképessége 100 kg., súlya folyóméterenként 5'1 gr., tehát
600 m.-nél csak 3 kg.
Ezen aczéldrót a kisebb súrlódás következté
ben gyorsabban ér a fenékre és rövidebb idő alatt
is hozható ismét föl. Csak a rozsdától kell nagyon
óvni. Ezért a napi munka befejezte után szárazra
letöröltetett és olajos szövettel betakartatott; a
fölvétel teljes befejezte után a dobbal együtt, melyre
föl volt tekerve, egy olajjal telt és jól elzárható
edénybe helyeztetett.
Ezen aczéldrót kezelésénél arra kell ügyelni,
hogy mindig feszesen tartassák, mivel különben
könnyen összecsomósodik és eltörik; ezért is az
aczéldrót és a mérősúly közé drótkötelet kellett
közbesíteni, hogy a súlynak a fenékre érésénél az
aczéldróton ne keletkezzenek csomók. Az aczéldrót
Évkönyv VII.
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és a drótkötél közti összeköttetés könnyen kiold
ható módon történt.
Daczára ezen elővigyázati rendszabályoknak,
az aczéldrót néhányszor mégis elszakadt, a mi rész
ben gyártási hibás helyeknek, részint azon körül
ménynek tudható be, hogy az aczéldrót a mély
ségmérő készülékben (2. ábra) a dobon kívül négy
vezető csigán lévén kénytelen átmenni, hajlító szi
lárdsága vétetett nagyon igénybe.
A m érő sú ly kenderkötélnél 4 —10 kg.-ot, 300
m.-nél nagyobb mélységeknél 20 és még több kg.-ot,
drótkötélnél és aczéldrótnál 4 - 1 2 kg.-ot tett.
A m é lysé g m e g h a tá ro zá sá n á l k ö v e te tt el
já r á s o k körül is igen nagy változatosságot tapasz
talunk. Ezen eljárások közül a főbbek a követ
kezők :
1. A legközvetlenebb mérés abból állt, hogy
a súlyt kézből leeresztették a fenékre és a mély
séget közvetlenül a beosztott kötélen olvasták le.
2. Leggyakrabban a mélységet nem a kötélen
olvasták le, hanem azon dob forgásainak számából
határozták meg, melyre a kötél föl
volt tekerve
3. Nagy mélységeknél a nehéz
súly fölhuzása sok időt igényelvén,
némely esetekben úgy jártak el, hogy
a súly a fenékre érvén, önműködően
kikapcsolódott és így csak az üres
kötelet kellett fölhúzni, a mi már rövi
debb idő alatt történhetett. Ilyen súly
látható az 1. ábrában, hol а к ágyú
golyón b pálcza van átdugva, melynek
а з, karjaira az ágyúgolyó 11 kötéllel
van fölfüggesztve, ha az egész szerke
zet az L kötélen szabadon lóg. Amint
azonban fenékre ér, az a a karok a
pontozott helyzetbe jutnak, az //kötél
vége akarókból kicsúszik és a golyó a
fenéken marad.
4. A mélységet sokszor azon forgások számá
ból határozták meg, melyeket egy, a mérő súlylyal összekötött, függélyes tengelyű szárny azon
idő alatt megtett, míg a súly a víz felszínétől a
tó fenékéig leért. A fenék érintésénél a szárny önműködőleg megállíttatott, vagy kikapcsolódott és
a fölhuzás után a forgások száma a számláló ké
szüléken olvastatott le.
5. A mélység mérésére gyakran úgynevezett
bathométerek is szolgáltak. A bathométer nem
egyéb, mint egy alul nyílt, felül légmentesen el
zárt és oldalán beosztással ellátott üvegcső, mely
függőleges helyzetben, nyílásával lefelé fordítva
a fenékre bocsáttatik. Minél mélyebbre ér a ba
thométer, tehát minél nagyobb lesz a víznyo
más, annál magasabbra hatol a víz az üvegcsőbe.
Az üvegcső belseje vörösessárga színű krómsavas
ezüsttel van bevonva; a vízből való felhúzás után
az üvegcső addig, a meddig a víz beléje hatolt, a
festéknek felbomlása következtében megfehéredik.
10
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A beosztáson leolvasott ezen magasságból lehetett akasztja, mire a mérnök a számláló-készülék muta
most a víznyomásra, illetőleg a vízmélységre kö tóinak állását leolvassa. Ezek után a mérősűly ismét
fölhúzatik.
vetkeztetni.
Magától értetődő dolog, hogy a számláló-készü
M élységm érő k észü lé k . Áttérve most magának
annak a mélységmérő készüléknek részletes ismerte lék helyességét ellenőrizni kell, a mi úgy történik,
tésére, mely a svájczi tavak fölvételénél az utolsó hogy a drótkötél a parton kihúzatik, és minden
években használatban volt, meg kell jegyeznünk, 10 m. lefejtés után a számláló-készülék leolvastatik.
A h ő m é rsék le t m egfigyelése. A svájczi mér
hogy azt azon alakjában, mint a 2-ik ábrában van
előtüntetve, Zuppinger, svájczi mérnök szerkesztette. nökök a víz hőmérsékletének a mélység szerint
való változását is megfigyelték. Erre az úgynevezett
mélységi hőmérők szolgáltak, melyeket Negretti és
Zamba, londoni mechanikusok kétféle szerkezetben
készítenek.
A régibb szerkezetű hőmérő (4. ábra), eg y é)
alakúan meghajlított üvegcsőből áll, melynek bal ága
a hőmérő gömbje fölött tetemesen összeszorul. A
hőmérő lebocsátásánál a gömb van alul, de azon
pillanatban, midőn a hőmérséklet meghatározandó,
a hőmérő önműködően felbillen; ennek következté
ben a higanyszál a D szorulatnál elszakad és az
elszakadt rész a jobb ágba folyik és az ott alkal
mazott beosztáson leolvasható magasságot foglal el.

1
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Az aczéldrót az я-val jelölt vasdobról az e
vezető csigán, a b mérőkereken, továbbá a d és f
vezető csigán s innét a g-nél lévő, 4 cm. átmérővel
biró nyíláson át halad s végére a drótkötél közbe
iktatásával a h mérősúly és az i készülék (3-ik
ábra), mely a fenékminták felhozatalára szolgál,
lesz megerősítve. A számláló készülék,
mely az illető kerék által a drót lefej
tése következtében megtett fordulatok
számát jelzi, nem az a dobnak, melyre
a drót többszörösen egymás fölött van
felcsavarva, hanem a b keréknek ten
gelyével van összekötve. A g vezeték
arra szolgál, hogy a drót fh részének
függőleges voltáról meggyőződést sze
rezhessünk. Annak a felismerésére,hogy
a mérősúly mikor ér a fenékre, a cd
kétkarú, és súlyokkal vízszintes hely
zetbe hozott emelő szolgál, mely a
mérősúlynak a fenékre érésénél, az
ellensúlyok hatályba lépése miatt a pontozott vo
nallal jelzett helyzetbe jut. Az egész szerkezetet
kiegészíti az ábrában ki nem tüntetett dörzsfék,
mely az a dob gyors fékezésére szolgál.
A mérésnél a számláló-készülék mutatója 0-ra
állíttatván, az a dob kikapcsoltatik, miáltal for
gásba jő és a h mérősúly lefelé halad mindaddig,
míg a fenékre nem ér, a mit a dob kezelője a cd
emelőnek kimozdulásából észrevevén, az a dobot
rögtön fékezi és annyira visszacsavarja, hogy a
drótkötél ismét megfeszüljön és az emelő ismét
vízszintes helyzetbe jöjjön. Ekkor a dobot meg

A hőmérő vasszerkezetbe van foglalva és egy
csavar tengelyét képező peczek által tartatik meg
rendes helyzetében, midőn a gömb alul van. Ha a
hőmérő leért azon mélységbe, melynek hőmérsék
letét mérni akarjuk és legalább két perczig expo
nálva volt, a készüléket néhány méterrel fölhúzzuk;
ekkor a csavar forgása következtében a peczek ki
kapcsolódik és a súlypontján alul alátámasztott hő
mérő felbillen.
Az újabb szerkezetű mélységi hőmérőnél (5. ábra)
az üvegcső közvetlenül a gömb fölött S alakúan van

75

BART US ADOLF К Iß. MÉRNÖK JELENTÉSE 1893. ÉVI TANULMÁNYÚTJÁRÓL

meggörbítve és ebben van a szorulat, hol a liiganyszál a hőmérő felbillenése után megszakad. A hő
mérő fakeretbe van foglalva, melynek belseje seréttel
van kitöltve. A felhúzásnál a serétek a keret másik
végére gördülnek, miáltal a hőmérő gömbje felül
kerül és a higanyszál elszakad.

ruhei műegyetem tanára, midőn a bodeni tónak,
Baden nagyherczegségbe eső részét vette föl.
Haid úr módszere a következő: A fölvételnél
három mérnök működik közre olyképpen, hogy a
keresztszelvény mindegyik végpontjába egy - egy
mérnök állt föl tachymeterrel, a harmadik mérnök
a hajón tartózkodott, mely a parttól a tó belseje
felé haladt. A hajó helyét 1200 m.-en belül a par
ton levő mérnök határozta meg távméréssel, még
pedig mindig azon mérnök, kihez a hajó közelebb
esett. Ha a keresztszelvény 2400 m.-nél hosszabb
volt, a tó közepén levő pontokat a hajón levő mér
nök határozta meg sextanssal. Ha a keresztszelvény
rövidebb 2400 m.-nél, vagy ha több kereszt-szelvény
nek sextanssal meghatározandó pontjai egyszerre
vétetnek, akkor a hajón nem szükséges mérnök.
Ezen eljárás azonban azon hiányban szenved,
hogy a hajón nem lévén mindig mérnök, a fölvett
pontok nem vezettetnek be a térképbe és így a
mélységmérés nem történik oly biztosan, mint a
topográfiái hivatal fölvételeinél, hol a mérnök min
dig tudja, hol kell a mélységet mérnie, hol van
hiba a mérésben, hol kell ezt ennélfogva ismétel
nie. A mérőasztalt és a grafikai eljárást teljesen
kiküszöbölő mérnök ellenben midezeknek ismere
tére csak akkor jut, mikor a fölvételek befejezte
után, azok adatait a szobában fölrakja és az eset
leg elkövetett hibákat újabb fölvétellel már nem
küszöbölheti ki. Ha a mérőasztal előnye a tachymeterek fölött már a szárazföldön is annyival inkább
lép előtérbe, minél részletesebb a fölvétel, úgy ez
annál inkább áll vizen történő méréseknél, hol a
fölveendő tárgy, t. i. a tófenék a mérnök előtt el
van takarva, de a hol a térkép mégis ad némi
A 6. ábrából, mely a genfi tóban 1885. szep ujj mutatást arra nézve, hol van a fenéknek szabá
tember 23-án tett észlelések eredményeit tünteti lyosabb alakulata és hol mutat nagyobb rendetlen
fel, azt látjuk, hogy a tó vizének hőmérséklete a ségeket, a hol a pontokat ennélfogva bizonyos elv
szerint sűrűbben kell fölvenni.
Azonban a tachymeternek is vannak előnyei a
mérőasztal felett és ezek a következők:
1. Az állomáshely meghatározásánál nem va
gyunk kötve azon háromszögelési pontokhoz, melyek
a rajzlapra fölvannak rakva, hanem fölhasznál
hatunk minden pontot, mely 8— 10 km.-nél nem
esik távolabb.
2. A fölvétel eredménye bármilyen mértékben
rakható föl.
3. A tachymeterrel esős időben is lehet dol
gozni ; ez azért fontos, mert a bodeni tó vízszine
csendesen szitáló esőben szokott legnyugodtabb
lenni, a mélységmérés tehát ekkor végezhető leg
b аЛялЛ
pontosabban.
A sv á jc z i ta v a k térképei. A svájczi tavak
felszíntől a fenékig 19*7° C,-tól 5‘9° C.-ig csökken. eredeti fölvételi lapjai 1 : 25,000 mértékben készül
Ez a csökkenés 80 m. mélységig hirtelen, onnan tek. A tófenéknek minden fölvett pontja mellé be
tovább lefelé már lassan megy végbe.
van jegyezve tengerszín fölötti magassága. Ezen
A fentiekben részletesen ismertettem azon el pontok segítségével rajzolták meg a rétegvonala
járást, melyet a svájczi mérnökök, nevezetesen a kat, melyek 10 m. magasságkülönbségnek felelnek
berni topográfiái hivatal a tavak fölvételénél kö meg. Rendetlen fenékalakulatoknál a rétegvonalak
vettek. Némileg másként járt el Haid úr, a karls- 5 m. közökben követik egymást.
10*
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A térképek sokszorosított példányaiba eddig
csak magukat a rétegvonalakat rajzolták be. Mint
hogy azonban a rétegvonalak megbízhatósága a
fölvett pontok számától függ és a pontosságnak
ezen különböző foka, már a térképről kell, hogy
megítélhető legyen, Forel, lausanne-i tanár azt java
solja, hogy a sokszorosítandó térképekbe a rétegvonalakon kívül a szondák helyei is tüntettessenek
ki, még pedig egyszerű fekete ponttal, a tengerszín
fölötti magasságok pedig csak azon pontok mellé
jegyeztessenek, melyek kiválóbb fontosággal bírnak.
A R höne-folyó m edre a g enfi tóban. Ha a
bodeni és genfi tó térképeit megtekintjük, azon
érdekes jelenség ötlik szemünkbe, hogy a Rajna és
a Rhone medre nem közvetlenül a bodeni, illetve
genfi tó szélénél végződik, hanem abban 4, illetve
6‘Д, km.-re követhető. A Rhöne tavi medre a tor
kolattól 1 km. távolban majdnem derékszög alatt
hirtelen balra, nyugatra fordul; innen lassan tovább
kanyarodva mindinkább ellaposodik. E meder ke
resztszelvényeit a 7., 8. és 9. ábrák, hossz-szelvé
nyét pedig a 10. ábra mutatja.
A 7. ábrában látható azon hordalékkúp, melyet
a Rhone torkolatánál, a-nál, lerakott.
A 8. ábrában a meder legmélyebb pontja b
107 m.-re van a tó középvízszine alatt, jobbpartja
35 m.-re, balpartja 10 m.-re van ezen legmélyebb
pont fölött. Ezen szelvénynél kanyarodik a meder hirtelen balra.
A meder ezután mindinkább
szabályosabb alakot ölt. A 9. ábrá
ban a legmélyebb pont c 157 m.-re
van'a tó vízszine alatt, a jobbpart
15 m.-re, a balpart 25 m.-re van
a legmélyebb pont felett.
A sv á jc z i ta v a k m élységei.
Mélység szempontjából az első
helyet foglalja el a genfi tó 310 m.
mélységgel; követi a brienzi tó
261 m. és a bodeni tó 255 m. ma
ximális mélységgel. A legkisebb
mélységet a Greifen-tó mutatja
föl 34 m.-el.

8’3 m.-ben állapította meg, hogy a Rajna fenekében
esetleg beállható kimosások a rakodópart falára
káros hatással ne legyenek. Az építtető vasút ennél
fogva kénytelen volt eltérni a mannheimi rakodó
part falak alapozásánál az ideig alkalmazott módtól,
t. i. az egyszerű betonalaptól és a czölöprácshoz
folyamodott.
Az erdei fenyőfaczölöpök leverésénél azonban
eleintén nagy nehézségekbe ütköztek, a mennyiben
a czölöpök a homokrétegbe sehogysem hatoltak be,
sőt midőn a gőzczölöpverő-gép ütőkosának súlyát
1800 kg.-ig fokozták, a czölöpök elgörbültek és
széthasadtak. Ekkor a már Hamburgban sikerrel
alkalmazott azon módszert kísérlettéit meg, hogy
a czölöp aljára erős vízsugarat bocsátottak, mely
a homokot a czölöp alól kimosta, mire a czölöp
'УПЛХлгалАлллпл, Jbi&btv.

Snruílt m í o ö ű .
* »
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Vízi építkezések.
A) A m annheim i kikötő bővítése.
A mannheimi kikötő forgalmának rohamos
növekedése miatt 1892. évben az árúk kezelésére
szolgáló terület nagyobbításának kérdése merülvén
föl, a hajókból a vasútra és fordítva történő át
rakodásra alkalmas helyről kellett gondoskodni.
Mint ilyen a 11. ábrában vonalzással kitüntetett
terület szemeltetett ki, minek következtében a Rajna
jobbpartjának mentén rakodópart fal-építése vált
szükségessé.
A rakodópart fal alapozásának mélységét a
badeni vízépítészeti hatóság a legkisebb vízalatti
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saját súlyánál fogva a támadt űrbe lehatolt. A czölöpöknek ezen sülyesztése várakozáson felül sikerült.
A czölöpöket a lesülyesztés után egy héttel a gőzczölöpverő-géppel utánverték mindaddig, míg az
utolsó 10 ütésre bekövetkezett lehatolás 37 mm.-nél
kevesebbet nem tett k i; az alkalmazott Nasmytli-féle
gőzczölöpverő-gépnél az ütőkos súlya 1500 kg. volt.
Az építési helyet a Rajna vizétől egy hornyolásokkal ellátott egyszerű szádfal zárta el. A szádfal
pallói a hornyolásokban támadó súrlódás következté
ben a vízsugár behatása alatt nem sülyedtek le
maguktól, ezeknél a vízsugár és a czölöpverő egy
idejűleg jöttek alkalmazásba. Ezen egyszerű szádfal
a vizet oly jól tartotta vissza, hogy a belső vízszint
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az építési helyen, mely 6 8 m. hosszú szakaszokra
volt osztva, szivattyúzással 1 *8 — 2 ’0 m.-re lehetett
a külső rajnai vízszín alá siilyeszteni.
A rakodópart fal keresztmetszetét és a czölöpök
elrendezését a 12., illetve 13. ábra mutatja. Egyik
sorban négy függélyes, a másikban bárom ferde és
egy függélyes czölöp van elhelyezve. A czölöpök
közti űrt kőhányással töltötték ki, melynek vízfelőli

Hogy a hajók ne ütődjenek közvetlenül a rakodó
part falba, ebbe vaskapcsokkal kiváltható módon
erősített függélyes czöjöpöket alkalmaztak. Újabb
időben azonban a kenderből font köteleket e czélra
jobbnak találták.
A rakodópart fal tervezett hossza 1950 m.,
ebből 1893. június elején 890 méter volt készen.
A rakodópart falnak és az egész felszerelésnek, ú. m.
vasúti vágányoknak, daráknak és épüle
teknek összes költsége 6 millió márkára
van előirányozva. Magának a rakodópart
falnak folyóméterenkénti költsége körül
belül 1 2 0 0 márkát tesz.
В) A R ajna szabályozása az III
torkolatától a hódeni tóig*
A szóban forgó Rajna-szakasz sza
bályozásának szüksége már az 1788. év
ben merült föl, mikor is az első sorban
érdekelt községek, ú. m. Brugg, Höchst
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és Gaissau azon kérelemmel fordultak az
osztrák kormányhoz, hogy vagy a Rajna
jelenlegi folyását szabályozza és biztosít
-6 го
sa, vagy a folyót rovidebb úton vezesse a
bodeni tóba. Azonban sem az egyik, sem
a másik irányban 1862-ig semmi sem tör
-780
tént. Terv ugyan elég készült, de egyre
sem tudtak az érdekelt államok meg
egyezésre jutni.
Az 1862. évben St. Gallen kanton
rézsűje nem akadályozza azt, hogy a hajók leg kijelentette, hogy a Rajna völgyet az árvizek ellen
kisebb víznél is közvetlenül a fal mellé állhassanak. okvetlenül biztosítani kell, az erre irányuló szabá
A hol szivárgó vizek mutatkoztak, ott a kőhányást lyozási munkálatokat különben is már megkezdette
és a svájczi szövetségtanácstól ezen közérdekű vál
40 cm. vastag betonrétegre alapozták.
A vízfelőli szádfalat a rakodópart fal felépülte lalatra pénzbeli támogatást kért. '
A szövetségtanács erre azon kérdést vetette
után természetesen ismét kihúzták és anyagát újból
fölhasználták, a hátulsó szádfalat pedig +1'40 cm. föl, hogy czélszerű és megokolt-e a Rajnának a
magasságban elfürészelték. A rakodópart fal teljes Landquart torkolata és a Monstein közti szakaszá
nak ezen szabályozásába belefogni, mielőtt a Rajnámagassága 8 '1 0 m.
- i г о

* „Botschaft des Bundesrathes an die Bundesversammlung betreffend Zusicherung eines Bundesbeitrages an den Kanton St. Gallen
für die Rheinregulierung. Vom 8 . März 1893.“
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nak a bodeni tóba való mikénti bevezetésé
nek kérdése megoldást nyert volna. A szak
értők azonban kijelentették, hogy igaz ugyan,
hogy a fussachi átvágás, vagyis a Rajnának
a legrövidebb úton a bodeni tóba vezetése
a felső szakasz szabályozását észszerűbbé és
sikeresebbé tenné, de nem múlhatatlan elő
feltétele ennek; mint a hogy tényleg ott is,
a hol a folyó megrövidítése nem jöhetett
szóba, a meder összeszorít ásával mégis jó
eredményeket értek el.
Tényleg ezen összeszorítás kezdetben a
folyó medrének jelentékeny beágyazását idézte
elő, mely fölfelé egészen Sargans-ig volt érez
hető. Azonban az 1868., 1871., 1885., 1888.
és 1890. évi rendkívüli árvizek oly nagy
mennyiségű hordalékot hoztak, melyet a
Rajna nem volt képes tovább szállítani, miért
is Sarganstól lefelé a meder nagy mértékben
emelkedett úgy, hogy az árvédelmi töltéseket
folyton emelni és erősíteni kellett. A meder
ezen folytonos emelkedésével egyrészt a töl
tésszakadás veszélye is nagyobbodott, más
részt a szomszédos terület is mindjobban
elmocsárosodott.
A helyzet évről-évre súlyosbodott. A töl
tések emelése jelenleg már elérte határát; a
hegyi patakoknak és a Rajna egyéb mellék
vizeinek beépítése, illetve azok hordalékának
visszatartása pedig oly eszköz volna, mely a
kívánt hatás elérésére tetemes időt igényelne.
A dolgok ezen állásában csak egy gyökeres
mód segíthet és ez nem lehet más, mint a
Rajna folyásának megrövidítése, hogy a vízszin és meder a folyó elvágott hosszának
megfelelő abszolút esés mértékével siilyedjen.
Ily irányú sokféle tervezgetés és még
több bizottsági tárgyalás után végre 1892.
deczember 30-án Ausztria-Magyarország és
Sváj ez közt állam szerződés jött létre a Raj
nának az 111 folyó torkolatától a bodeni tóig
terjedő szakaszának, a folyó útja megrövidí
tésének elvén nyugvó, szabályozására nézve.
Ezen szerződés alapját képező terv a
következő (14. ábra):
A Rajna az 111 torkolatától lefelé a diepoldsau-i kanyar kezdetéig szabályozási mű
vekkel 120 m. szabványos szélességre lenne
összeszorítva; a diepoldsau-i kanyar egy 6'1
km. hosszú átvágással elvágva; a következő
szakasz Brugg-ig ismét 120 m.-re összeszo
rítva; innen a Rajna egyenesen a bodeni tóba
lenne vezetve a 4‘9 km. hosszú fussachi
átvágás segítségével. A felső átvágás 2-8
km.-el, az alsó 7-1 km.-rel rövidítené meg
a Rajna folyását.
Az alsó átvágás irányának megállapítása
sok tárgyalásra adott okot. Fussach község
től jobbra-e vagy balra vezettessék a Rajna
a bodeni tóba, ez volt a kérdés. A Fussach
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községtől jobbra való vezetés mellett végre azon
érv döntött, hogy ott a bodeni tó aránylag leg
mélyebb, ott tehát a Rajna hordalékkúpjának élőhaladására legtöbb idő kell.
A 15. ábrában feltüntetett hoszszelvényből, mely
ben a Rajnának 1882. évi és a szabályozás végre
hajtása után várható kis vize van berajzolva, látni
való, hogy a fussachi átvágás felső végén 2. m.-nyi, a
diepoldsaui átvágás felső végén pedig 3’60 m.-nyi
jelentékeny vízszinsiilyedés mutatkozik valószínűnek.

A z é p ítés sorrendjén ek m eg á lla p ítá sa volt
azon pont, mely a közös megállapodás és az állami
szerződés létrejöttét legtovább késleltette. Az osztrák
szakértők a két átvágás egyidejű építését és meg
nyitását követelték, a svájcziak pedig ennek káros
voltát vitatták. Láttuk ugyanis, hogy az alsó átvá
gás kezdetén 2‘00 m.-nyi, a felső átvágás elején
pedig 3-60 m.-nyi beágyazás van tervezve. Ha már
most a két átvágás a terv szerint teljesen kiképeztetve egyidejűleg nyittatnék meg, akkor a még
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A szóban forgóegész szakasz töltések
közé
lesz foglalva, melyeknek egymástól való távola 260 m.,
a tervezett fenék fölé 7 6—8-0 m.-re érnek és 6 m.
korona szélességgel bírnának.
A 14 évre tervezett szabályozásnak AusztriaMagyarország és Sváj ez által közösen viselendő
költségei következőképpen vannak előirányozva:
Fussachi á tv á g á s................ 6.438,000
frank
Közbenső s z a k a s z ...........
593,000
„
Diepoldsaui á tv á g á s.......... 9.169,000
„
Felső szakasz az 111 beömléséig .
360,000 „
Összesen: 16.560,000 frank

be nem ágyazott régi felső, illetve közbenső szakasz
ról a hordalék a két átvágásba sodortatnék. De
míg az alsó átvágás a közbenső szakasz mozgásba
jött hordalékját akadály nélkül továbbíthatná a
bodeni tóba, a diepoldsaui átvágás nem volna képes
a felülről jövő hordalékot az alsó végén lévő lép
csőn túl szállítani; ezen átvágás tehát feltöltődnék.
Ezen feltöltés igaz, hogy csak ideiglenes volna, míg
t. i. az alsó átvágás által előidézett beágyazás föl
felé nem halad előre; de tekintettel a töltéseknek
már úgyis kedvezőtlen helyzetére, a Rajna feneké
nek még ideiglenes emelkedése sem engedhető meg.
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Ehhez járul, hogy a felső átvágás által átszelt
terep helyenként oly mély fekvésű, hogy az ásómunkánál csakhamar talajvízre bukkannának, mely
körülmény ezen átvágás létesítését mindaddig szer
fölött nehezítené és drágítaná, míg az alsó átvágás
kiemelésével a talajvíz színét nem sikerül sülyeszteni.
A két átvágás egyidejű építése és megnyitása
ezenkívül a munkaerőben beálló nagyobb kereslet
miatt a költségeket is tetemesen növelné.
A létrejött szerződés szerint már most a két
átvágás egyidejűleg veendő munkába, az alsó át
vágás az építés megkezdése után legkésőbb hat év
múlva, a felső átvágás azonban csak a közbenső
szakasz beágyazása után, az építés tizenegyedik
évében nyitandó meg.
B elvízren d e zé s. Az államszerződés 2. és 4.
pontja szerint a szerződő feleknek kötelességévé
tétetik, hogy a belvizek levezetéséről mindegyik
állam a maga területén olyképpen gondoskodjék,
hogy az átvágások kiemelése a belvizek miatt ha
lasztást ne szenvedjen.
Ennélfogva Svájcz a diepoldsaui, valamint a
Rajna balparti területének belvizeit tartozik leve
zetni. Az előbbi egy nvilt csatornával történik, mely
a koblachi csatornába torkolna (14. ábra). A Rajna
balparti területe nemcsak a tulajdonképpeni bel
vizek miatt szenved; de a Rajnába, a védtöltéseken át szabadon betorkoló patakok a Rajna nagy
vízállásakor visszaduzzasztatván, ilyenkor összesen
1155 hektár terület kerülhet víz alá. Ezen bajok orvos
lására a védtöltések összes nyílásainak elzárása és
egy csatorna van tervezve, mely a meglevő patakok
és csatornák vonalát felhasználva, a vasúti híd
alatt a régi Rajnába ömlenék, hol a vízszín a szabá
lyozás után körülbelül 5 m.-el alacsonyabb lesz a
mostaninál (15. ábra).
A csatorna által átszelt terület nem egyenletes
hajlású, hanem lépcsős; az egyenletes esésű csatorna
fölfelé tehát mind nagyobb, egészen 6 m.-ig növe
kedő mélységeket igényelne. Ezért egy alternativ
terv is kidolgoztatott lépcsős eséssel és 3 m. maxi
mális mélységgel. Az esés mindkét tervben felülről
lefelé 1*4—0'65°/(10közt, a fenékszélesség 3-5—17-0 m.
közt változik. A csatorna felső szakaszán a leveze
tendő vízmennyiség 800 literre, alsó szakaszán pedig
600 literre számíttatott négyzetkilométer- és másodperczenkint.
Az egyenletes esésű csatorna költsége 3.600,000
frankra, a lépcsős csatornáé 3.470,000 frankra van
előirányozva. Egy folyóméter költsége első esetben
140 frank, utóbbi esetben 135 frank. Ezen arány
lag nagy egységárt a közlekedés követelte sok át
hidalás szüksége okozza.
Az egész szabályozás építési programmja kö
vetkezőképpen van megállapítva: Az első három év
alatt történnek a kisajátítások; az építési hely
szárazzá tételére az alsó átvágás irányában lecsa
poló árok létesíttetik; végre a védtöltések nyílásai
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elzáratnak és a fent leírt balparti, ú. n. alsó rajnavölgyi csatorna építtetik. Ezek után a két átvágás
és a közbenső szakasz kerül sorra. A fussachi át
vágás a szabályozás megkezdése utáni hatodik év
ben megnyittatván és a közbenső szakasz szabá
lyozása után a diepoldsaui átvágás munkái kedve
zőbb körülmények közt folytathatók és tizenegy
év után befejezendők. Végre következik a felső
szakasz szabályozása.
A tervbe vett egész szabályozás által elérendő
előnyök ezek után a következőkbe foglalhatók össze:
A Rajna folyásának majdnem 10 km.-rel meg
rövidítése 3 m.-en felüli vízszínsiilyedést időz majd
elő; ennek következtében a meglévő szabályozási
műveknek és árvédelmi töltéseknek, valamint a
hidaknak és hozzájáró utaknak további emelése a
Rajna mostani egész vonalán végig elesik; a véd
töltések nyílásai elzáratván, a Rajna duzzasztó ha
tása árvíznél megszűnik ; végül a tervbe vett szabá
lyozás megkönnyíti a belvizek levezetését, amennyi
ben az alsó átvágás által elvágott régi Rajna
alkalmas recipiensül használható.

A németalföldi folyók lebegő hordalékának
észlelései.
C. Lely, Hollandia jelenlegi ipar- és kereskede
lemügyi ministere, még magánmérnök korában a
fenti czím alatt* kiadott értekezésében kimerítően
tárgyalja a németalföldi folyók lebegő hordaléká
nak meghatározását és az ebből vonható követ
keztetéseket.
Nemcsak azért, mert a folyók iszaptartal
mának ismerete úgy tisztán tudományos, mint
gyakorlati szempontból egyaránt igen fontos és kí
vánatos, de azért is, mivel az idevágó észlelések
talán sehol sem végeztettek oly nagy számban és
oly nagy méretekben mint Németalföldön, talán nem
lesz haszon nélküli feladat, ez észlelések módját és
eredményeit az idézett forrás nyomán ismertetni.
A németalföldi folyók lebegő hordalékának első
megbízható észleléseit J. van der Toorn végezte a
Waal és Maas folyókon 1865. és 1866. években.
1869-től 1879-ig az észlelések Pannerden mel
lett a pannerdeni csatornában történtek hetenként
kétszer.
„1879 július havában a németalföldi folyók le
begő hordalékára az állam kiterjedtebb vizsgálatot
rendelt el oly czélból, hogy úgy a hordalék mennyi
ségének változásai és a Felső-Raj na és Maas évi
iszapmennyiségei meghatároztassanak, valamint meg
lehessen állapítani azt is, vájjon azon lebegő hor
dalék, melyet a felsőbb folyók hoznak, a mi orszá
gunk folyóiban leiilepszik-e, vagy tovább a ten
gerbe vitetik-e?“
Ezen észlelések hetenként kétszer, mindig ugyan
azon napokon és órában végeztettek és 1885. év

* „Nóta over de uitkomsten der warnemingen van hét slibgehalte der Nederlandsche rivieren. door C. L ely ,’S. Gravenhage, 1887.“
Évkönyv V II.
11
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végével fejeztettek be. Az észlelési állomások a
következők voltak:
A Pannerden csatornán Pannerden(1879—1885);
a Waal folyón Nijmegen és St. Andries (1879—
1884);
az Ijssel folyón Westervoort és Kämpen (1879—
1884);
a Lek folyón Krimpen (1879— 1882);
a Felső-Mervede folyón Gorinchem(1879—1882);
az Alsó-Mervede folyón Dordrecht (1879—1882);
az Új-Maas folyón Hock van Holland (1879—
1882);
a Felső-Maas folyón Maastricht (1879—1885)
és St. Andries (1879—1884);
végre az Alsó-Rajnán Arnhem (1883 —1884).
A z észlelés m ódja. Valamely folyó lebegő
hordalékának meghatározása mindig két részből áll,
t. i. először egy bizonyos vízmennyiség merítéséből
és másodszor az ezen vízmennyiségben foglalt le
begő alkatrészek meghatározásából.
A víz merítése az 1869 óta teljesített észlelé
seknél azon föltevésen alapult, hogy a lebegő hor
dalék nincs egyenletesen elosztva az észlelendő
keresztszelvényben, egyetlen pontban való merítés
tehát nem látszott kielégítőnek.
A víz ennek következtében a keresztszelvény
5 —6, lehetőleg egyenletesen elosztott függélyesében
is minden függélyesben ismét 3—4 pontban meríttetett, t. i. a vízszín alatt 0 5 m.-re, a fenék fölött
szintén 0 5 m.-re és közte egy vagy két pontban.
A merítésre egy négy liter ürtartalmú, belül
zománczozott vasedény szolgált, melynek fedője
bármely mélységben ki volt nyitható.
A merített víz a helyszínén azonnal az üllepedő edénybe öntetett, melybe körülbelül 50 liter
fért el és egészen sárgarézből készült. Felső része
henger-, alsó része hegyes kúpalakú és úgy volt
szerkesztve, hogy arra egy cm3-ekre beosztott és
körülbelül 3 0 - 5 0 cm3 ürtartalmú üvegcső legyen
csavarható.
Ha a merítés be volt fejezve, a megtelt iillepítő edény az ízlelési helyiségbe vitetett, az üvegcső
annak alsó végére reácsavartatott és az egész hét
napig nyugalomban hagyatott. Ez alatt a lebegő
hordalék legnagyobb része az üvegcsőben leíillepedvén, ez az edényről lecsavartatott.
Azonban az üllepítő edény oldalaira is rakó
dott le iszap. Hogy ez is meghatároztassék, az
edény tartalma felkavartatok és ebből egy iivegpalaczkba pontosan két liter meríttetett.
Úgy az üvegcsövek, mint a palaczkok további
megvizsgálás végett a delfti főiskola tanárának
küldettek.
Miután Delftben a palaczkok pár napig nyuga
lomban voltak, a lebegő hordalék legnagyobb része
leiillepedett és a fölötte lévő víz eltávolíttatott. Az
így támadt összes maradék destillált vízzel fel
hígítva, egy előzetesen pontosan megmért platinacsészében hevíttetett. A hátramaradt por kihűlt
állapotban tizedrész milligrammra megméretett.

Ugyanígy jártak el az üvegcsövek tartalmával.
Látnivaló, hogy ezen eljárásnál ügyeltek arra, hogy
minél kevesebb legyen azon folyóvíz mennyisége,
melyet csakis elpárologtatással lehet a hordaléktól
elválasztani, mivel az elpárologtatásnál a folyóvíz
ben oldva volt sók is kiválnak.
A merített vízben levő hordalék mennyiségé
nek ezen előadott mérlegelésének pontosságára
nézve Lely kimutatja, hogy ennél elkövethető hibák
sokkal kisebbek azon változásoknál, melyek a le
begő hordalék mennyiségében más okoknál fogva
észlelhetők.
Ezen változások általában csak a vízmerítés
helyének és idejének lehetnek függvényei.
Az esetleges helyi változások kiderítésére egy,
néhány kilométer hosszú folyószakasz különböző
pontjaiban és mélységeiből 50 liternyi vízmennyi
ségek meríttettek. Ezen észlelések azt mutatták,
hogy a lebegő hordalékmennyiségek különböznek
ugyan egymástól, de e külömbözetek a merítés
helyétől függetlenek és két egymástól 1-5 m. távol
ban levő pont közt a hordalékmennyiség különb
sége épp akkora lehet, mint egymástól 2 km.-re
levő pont vagy a folyó felszínéhez, illetve feneké
hez közel eső két pont közt.
E kísérletekből továbbá kitűnt az is, hogy az
eredményre nézve közömbös, hogy az 50 liter vízmennyiséget egy helyről, avagy különféle és milyen
pontokban és egyidejűleg vagy egymásután merí
tettük-e ?
A lebegő hordalék mennyisége azonban nem
független az észlelés idejétől, hanem óráról-órára
és napról-napra változik.
Ismerve a hordalék-mennyiség változásainak e
különböző természetét és azon czélt, melyet az
észleléseknek szolgálniok kell, megállapíthatjuk azon
körülményeket, melyek között az észlelésektől jó
eredmény várható.
Ha az észleléseknek czélja az, hogy megállapítsuk
azon változások törvényeit, melyek szerint a lebegő
hordalék mennyisége pontról-pontra és óráról-órára
vagy napról-napra változik, úgy minden egyes műve
letnél a legnagyobb pontosságra kell törekednünk.
Ha azonban az a czél, hogy megismerjük a
folyó által egy bizonyos idő, pl. egy év alatt tova
szállított lebegő hordalék-mennyiségét, úgy az egyes
észleletek kevésbbé pontosak is lehetnek, de lehető
leg nagy számúak legyenek, azaz minél rövidebb
időközökben kövessék egymást, különösen a nagy
vizek, mint legzavarosabbak idején.
Az észlelések lehető nagy számán kívül egy
másik fontos körülmény az, hogy a merített víz
mennyisége, akár egy, akár több helyen legyen is
merítve, az közönbös, lehetőleg nagy, legalább 50
liter legyen.
Minthogy azonban kívánatos, hogy ily nagy
számú, pl. naponkénti észlelések esetében az egyes
észlelések lehetőleg egyszerűek legyenek, Lely a
fentebb leírt mérés egyszerűsítését javasolja, hogy
t. i. a lebegő hordalék ne külön egy üvegcsőben és

83

BARTUS ADOLF KIR. MÉRNÖK JELENTÉSE 1893. ÉVI TANULMÁNYÚTJÁRÓL.

külön egy palaczkban, hanem csakis egy palaczkba
gyűjtessék.
A mint t. i. az 50 literes ürtartalmú üllepedő
edényt a zavaros folyóvízzel teli merítettük, azt jól
felkavarjuk, hogy a lebegő hordalék egyenletesen
legyen elosztva és a felkavart vízből öt litert palaczkba
teszünk és ezt addig hagyjuk nyugodtan állni, míg
a lebegő hordalék teljesen le nem ülepedett. A le
ülepedett hordalék súlyát azután a már ismertetett
módon határozhatjuk meg.

Elszállított lebegő hordalék
évenként
Év
millió
tonnákban

millió
köbméterben

Egy m3 vízben volt
lebegő hordalék
menynyisége
grammokban

1870

3-6

2-25

56

1871
1872

3-3
3-5
3-0

2-06
2-19
1-88

50
49
48

1873
1874

1-9

1-19

44

1875
1876
1877
1878
1879

42
54
46
50

2-63
3-38
2-88
313

5-8

3-63

62
62
53
55
62

1880

60

3-75 ,

71

1881
1882

38

2-38
3-19

49
60
49

5-1
3-8
22
32

1883
1884
1885

2-38
1-38
2-00

co

A lebegő h o rd a lék m e n n y isé g é n e k változása.
Ezen változás majdnem minden észlelési állomáson
ugyanazon törvényeket követi, melyek Lely szerint
a következők:
1. A lebegő hordalék mennyisége magas víz
állásnál rendesen nagyobb, mint kis víznél.
2. Függ a folyó állapotától, t. i. áradás- vagy
apadásban van-e; erős áradásnál az iszaptartalom
igen hirtelen növekedhetik.
3. A lebegő hordalék mennyisége nagyobb nyár,
mint tél közepén. Ez alól csak a Felső-Maas képez
kivételt, hol az évszaknak nem látszik befolyása a
hordalékra.
Hogy a Rajna lebegő hordalékának mennyisége
nyáron nagyobb, mint télen, annak okát Lely abban
véli gyanítani, hogy a Rajna mellékvizeinek lebegő
hordalékja csekélyebb, mint magáé a Rajnáé; nyáron
tehát, midőn a Rajnát főleg az Alpokból jövő víz
táplálja, a Rajna iszaptartalma bír túlsúlylyal, míg
télen a tápláló mellékfolyók csekélyebb iszaptartalma
jut érvényre.

Hogy mennyi azon lebegő hordalék, melyet
Németalföld főbb folyói egy év alatt elszállítanak,
arról a következő táblázatok adnak felvilágosítást.
I. A felső (még egyesült) Rajna évi lebegő
hordalék mennyisége:

49

1870-től 1885-ig

64-4

40-3

—

Középértékben

40

2-5

54

II. A Rajna három ágának lebegő hordaléka.
Waal
Nijmegen-nél

I j s sei

folyó

f о 1у ó

Westervoort-nál

St.-Andries-nét

É V
lebegő
millió tonna

lebegő hordalék

íordalék

A 1 s ó - E, a j n a
Arnhem-nél

egy m 3 víz
ben volt leb.
hordalék

millió m3

millió tonna

millió m3

millió tonna

millió m3

gramm

lebegő hordalék

egy ms víz
ben volt leb.
hordalék

millió tonna

millió m3

gramm

1880

5-0 .

313

4-4

2-75

0-57

0-36

63

1881
1882
1883
1884

4-6

2-88
4-38
4-38

31
41
3-2

1-94

0-37

0-23

2-56
2-00

0-68
0-50

0-83

0-52

54

2-06

1-7

1-06

0-23

0-43
0-31
0-14

46
72
54
38

0-39

0-24

36

1-22

0-76

0-61

0-38

7-0
7-0
3-3

Ö sszesen :

26-9

16-83

16-5

10-31

2-35

1-47

K özépérték:

5-4

3-37

3-3

2-06

0-47

0-29

56

45

4.
Azonban ugyanazon vízállásnál, a folyó ugyan Az I. táblázatban kitüntetett lebegő horda
azon állapotánál és ugyanazon évszakban is a lebegő lék középmennyisége a Rajna vízgyűjtő területére
hordalék mennyisége még mindig változhatik; de (15-7 millió hektár) egyenletesen elosztva képzelve,
hogy ezen változások mennyiben követnek bizonyos 0-016 mm. vastag iszaprétegnek felelne meg.
törvényt és mennyiben esetleges jellegűek, az az
A Waal folyóra Lely a következő megjegyzést
eddigi észleletekből meg nem állapítható.
teszi: „Ha a Nijmegennél észlelt hordalékmennyi11*
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gramm

id e je

1881
1882
1883

0-60
1-80
1-00

0-38
113
0-63

ei
137
94

1884

077

0-48

100

1885

071

0-44

85

1881-től 1885-ig

4-88

305

Középértékben

0-98

0-61

99

1883.

szept.

Г)

nov.

n

d ecz .
V

A lebegő hordalék-mennyiség középértékét a
Felső-Maas Maastricht fölötti vízgyűjtő területére
(2 millió hektár) egyenletesen elosztva képzelve, a
nyert iszapréteg vastagsága 0 0 3 mm.-nek felelne
meg.
Összehasonlítás végett álljon itt néhány más
folyó iszapmennyisége.
Egy m:t vízben levő
lebegő hordalék

F o l y ó

c3
. bDö

Й !

g f&ln:s
gramm
télen nyáron ■S a a

Durance

17 7

Var

17 7

Ganges
Elba (Lobositznál)
Duna (Bécs)
Duna (Budapest)

421

.

93
89

90
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Jegyzet

Dr. E. Perels
„Abhandlung
über Kulturtechnik. Jena
1889“.
Dr. Szabó József

61
„Geológia,
1883.“
15-7 Budapest,
344 lap.

A lebegő h o rd a lék v izsg á la ta azt mutatta,
hogy homok soha sem találtatott benne; kivételt
csak Gorinchem állomás tesz, a hol kevés homok
is észleltetett az iszap k özt; ez azonban csak helyi

L

egyéb sósavban
nem oldható
anyagok

millió ш 3

vastartalmú ko
vasavas aluminiumoxid (agyag)

millió tonna

szerves anyagok

É s z le lé s

Év

szénsavas mész és
vasoxyd

Egy m3vízben volt
lebegő hordalék

Lebegő hordalék

Vízállás Pannerde
az amsterdami ví
mérce 0 pontja fi
méter

ségek megbízhatók, ügy a fentebbi adatokból az befolyásoknak vagy a vízmerítő edény fenékhez
következnék, hogy az 1880—1884. időszakban Nij- való ütődésének lehet eredménye, különben érthe
megennél 6*5 millió m3-rel több lebegő hordalék tetlen volna, hogy sem ezen állomás fölött, sem
alatta homokot nem észleltek. A folyóvíz tehát
szállíttatott el, mint St. Andries-nél.
Nij megentől St. Andriesig a távolság 42.000 m. homokot nem lebegtet.
Az iszap sűrűségét 2 34-nek találták.
úgy, hogy ha Nijmegennél tényleg ennyivel több
Néhány iszapminta vegyelemzési eredményeit
hordalék észleltetett, úgy a folyó hosszának folyó
méterére eső iszaplerakodásnak 150 m!-t kellett a következő táblázat mutatja:
tennie.“
A z is z a p s z á z a lé k o s
III. Felső-Maas folyó Maastrichtnél.
ö s s z e t é t e le

4.

9-80

37-8

7-9

201

33-4

11.

9-76

38-5

170

36-9

18.
27.
4.

9-61
12-03
11-26

36-6
16-1
22-3

8-0
8-2
9-0
8-8

18.

13 35

15-5

7-7

55-0
441
291
69-2
48-4
28-8

„Ha végül megvizsgáljuk, írja Lely, milyen ered
ményeket nyertünk a végzett észlelésekből, úgy azt
látjuk, hogy azon tényezőknek némi felismerésén
kívül, melyektől az iszaptartalom függ, két ered
mény az, mely gyakorlati szempontból fontosnak
mondható.
Annak bebizonyítása, hogy a folyók homokot
nem lebegtetnek, gyakorlati szempontból a legfon
tosabb eredmény, a mit az észleletek mutattak.
Ugyancsak fontos eredménye az észleléseknek
azon iszapmennyiség ismerete, melyet a folyók éven
ként elszállítanak.
Azon kérdésre azonban, hova lesznek a folyók
iszapmennyiségei, ezen végzett észlelésekből nem
lehet feleletet adni és e kérdés gyakorlati szempont
ból szintén nagy értékkel bír.
A végzett észlelésekből azonban könnyen belát
hatjuk, hogy e kérdés megfejtése nagy fáradságot
és igen nagy számú észleleteket követel.“
Alázatos jelentésemet ezzel befejezve maradok
mély tisztelettel
Budapest, 1894. január 12.
Nagyméltóságodnak legalázatosabb szolgája
B a r tu s Adolf,
k ir. m é rn ö k .

Bogdánfy Ödön kir. m érnök jelentése franeziaországi tanulm ányújáról.
(55 s z ö v e g á b r á v a l . )

N agy m éltóságú M inister Úr!
K egyelm es U ram !
Az 1894. év márczius 20-án kelt 12,441/V. 1.
számú magas miniszteri megbízás kötelességemmé
tette, hogy a franeziaországi hidrométriai szolgá
latot a helyszínén tanulmányozzam s tanulmányutamból visszatérve, eredményéről részletes jelen
tést tegyek.
E magas megbízás a következő kérdéseket
adta föl nekem tanulmányozás czéljából:
1. Hogyan dolgozzák fel a csapadékmérés ada
tait Francziaországban ?
2. Következtetnek-e és mily módon a csapa
dékból a folyók legfelsőbb vízmérezéjén bekövetke
zendő vízállásra?
3. Ha vannak ilyen tanulmányok, mily pon
tosan és hány nappal előre engednek következte
tést ezen vízállás magasságára?
4. Mily módon állapítják meg a felső és alsó
mérezék vízállásai közt létező viszonyt az esetben,
midőn mellékfolyó beömlése nem zavarja meg a
főfolyó vizének lefolyási viszonyait?
5. Ugyanazt mily módon állapítják meg egy
vagy több mellékfolyó beömlése esetében?
6 . Mily pontossággal és mennyi idővel jelzik
előre az árhullám jöttét?
7. Kikre van bizva a várható vízállások ki
számítása és előrejelzése?
8 Fordulnak-e elő esetek, midőn az előrejelzett
vízállásoktól a tényleg bekövetkezettek nagyban
eltérnek? Mely körülményeknek tulajdoníthatók az
ilyen eltérések?
9. A meteorologiai észleléseket és a vízállások
leolvasását kik teljesítik? Mily havi vagy évi fize
tésért ?
10. Kinek költségére megy az észlelés és az
árvízjelzés ?
11. Miként szervezték az árvízjelző szolgálatot
a Loire-on?
12. Miként történik a várható vizek előrejel
zése a Durance-on, különös tekintettel a Durance
torrens jellegére?
13. Történtek-e változások újabb időben a
szajnavölgyi hidrométriai szolgálatban, melyet a
Vízrajzi Évkönyvek II. kötete már ismertetett

s ha történtek, minő indokok tették szükségessé e
változtatásokat ?
E kérdések egy részére feleletet adnak már a
Vízrajzi Évkönyvek II. és IV. kötetei, melyek a
Szajna völgyében berendezett hidrométriai szolgá
latot kimerítően ismertetik és az árvizek előrejel
zésének módszerére nézve is sok becses adatot
nyújtanak. Éppen ezért főfeladatul azon kérdések
tisztázását láttam kitűzve, melyeket az említett
kötetek éppen nem, vagy kevéssé behatóan tárgyal
nak, s a melyeket Francziaországban is csak az
újabb időben vitattak meg jobban,
így első sorban fontosnak tartottam a csapa
dék mennyisége és a vízállások közötti összefüggés
kérdésével foglalkozni.
Aztán különös súlyt fektettem az árvizek előre
jelzésének műszaki részére, s főként azon mód
szerekre, melyek még magyarul ismertetve nin
csenek.
A feladott 11—13-ik kérdés már kellő útmu
tatóul szolgált e tekintetben.
A vízjelző szolgálat administrativ részére, me
lyet a Vízrajzi Évkönyvek II. és IV. kötete igen
részletesen tárgyal, csak annyiban gondoltam ki
terjeszkedni, amennyiben újabb időben netalán vál
tozások fordultak volna benne elő. Különben is a
franczia árvízjelzés közigazgatási szervezete inkább
csak speciális értékű Francziaországra nézve s ná
lunk egészen elütő viszonyok közt nehezen volna
alkalmazható.
így tisztázva a feladatot, hogy lehetőleg tehet
ségemhez mérten megoldhassam azt, jóval eluta
zásom előtt áttanulmányoztam már azon forrás
munkákat, melyek a francziaországi hidrométriai
szolgálatot ismertetik. És pedig nemcsak a régi
műveket, melyek e szolgálat alapját vetik meg,
hanem azon újabb és legújabb tanulmányokat is,
melyek az árvízjelzés fejlődését és jelenlegi állapo
tát mutatják. Szükségesnek tartottam lehetőleg
előzetesen megismerkedni a szolgálatnak nemcsak
fő elveivel, hanem részleteivel is, hogy a helyszínén
könnyen igazodhassam el s jóformán csak némely
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homályos vagy kétes részlet tisztázása maradjon
hátra.
Ez előtanulmányok teljesen szabad tevékeny
séget engedtek nekem, hogy csak éppen azt
nézzem meg, amit a magam szempontjából szüksé
gesnek találok megnézni s csak ott kérjek felvilá
gosítást, a hol valamiben kételyem támadt. És ha
sikerült némi eredményhez eljutnom, azt első sor
ban ezen előtanulmányoknak köszönhetem.
De megkönnyítette munkámat a franczia mér
nökök előzékenysége is, kik a legnagyobb készség
gel adták meg mindig a kívánt felvilágosításokat.
Itt ki kell emelnem L em o in e főmérnök urat,
a szajnai hidrométriai szolgálat vezetőjét, kivel a
vízrajzi osztály már előzetesen is összeköttetésben
volt, s ki hosszabb ideig együtt működvén Belgrand-nal, a legalaposabb fölvilágosításokat adhatta
nekem. Ép így B a b in e t mérnök úr is, ki a szajnai
hidrométriai szolgálatnál működik, szives készséggel
igyekezett segítségemre lenni s két füzetet adott
át nekem, melyek az 1893. évi chicagói meteoro
lógiai kongresszusra készültek, hogy angol nyelven
ismertessék a francziaországi árvízjelző szolgálatot.
E füzetek, melyek felsorolják a vízjelzésre vonat
kozó eddig megjelent franczia tanulmányokat, nagy
megnyugtatásomra szolgáltak, mert láttam, hogy
e tanulmányok közül egy sem kerülte el figyel
memet s azokat már mind előzetesen ismertem.
Föl kell említenem továbbá R en o u urat, a
parc-de-st-maur-i meteorologiai Observatorium igaz
gatóját, Belgrand barátját, aki kiváló előzékeny
séggel mutatta meg az obszervatórium csapadékmérő készülékeit.
De első sorban kellett volna fölemlítenem Charles
B itte r urat, a ponts et chaussées nyugalmazott
főmérnökét, kit a franczia közmunka-minisztérium
a szajnai sebességmérések teljesítésével bízott meg
s kivel a vízrajzi osztály már régebben is össze
köttetésben állott. E kapocs alapja az volt, hogy
a vízrajzi osztály alkalmazta és tovább fejlesztette
Ritter módszerét a különböző mérezék vízállásainak
egységes kifejezésére. Ritter a vízmagasságokat,
mint ismeretes, hidrograde-okban fejezi ki s a víz
rajzi osztály az árvíz veszélyességének mértékéül
elfogadta a liidrograde-ot egységül. Ily módon álla
pította meg aztán a hazai folyók vízjárásának napi
ábrázolását, melynek életrevalóságát úgy a magyar
közönség, mint a külföld nagyban méltányolta.
Továbbá ugyancsak a Ritter hidrográde-jai szerint
próbálta meg a vízrajzi osztály a Duna, Tisza és
főbb mellékfolyói árhullámainak egész évre kiter
jedő ábrázolását, mely a vízjátéknak képét tetsze
tős és a további kutatásokra alkalmas alakban
mutatta. Ritter az ő elveinek ilyen érvényre jutá
sát és megvalósítását látván, nem késett a vízrajzi
osztály ábrázolatait az École des Ponts et Chaus
sées hallgatóival megismertetni és Ígéretét adta,

hogy nyilvánosságra fogja hozni az „Annales des
Ponts et Chaussées“-ban a hidrograde-oknak ezen
új alkalmazását az árhullámoknak egyéb ábrázo
lásaival együtt, melyeket a magyar vízrajzi szol
gálat mutat fel először. *
Ezen szívélyes viszonynak, mely Ritter úr és
a vízrajzi osztály közt kifejlődött, köszönhetem
részben, hogy bemutatta Ritter az 6 sebességmérő
készülékeit az École des Ponts et Chaussées egyik
kísérleti állomásán (3. Avenue d’Jéna). És bár meg
bízatásom nem volt a vízsebességmérés tanulmá
nyozására, mégis kötelességemnek tartom ez irány
ban tett észleléseimről és tapasztalataimról is rész
letesen beszámolni.
És most legyen szabad ama tanulmányokat,
melyeket külföldi utazásom folytán tettem, a kö
vetkező pontozatok szerint előterjesztenem:
I. Csapadékmérés és a csapadékadatok feldol
gozása Francziaországban.
II. A Liane folyón berendezett árvízjelző szol
gálat.
III. Általános tervezet a csapadék mennyisége
és a folyók vízállásai közötti összefüggés megha
tározására.
IV. A szajnai hidrométriai szolgálat. Árvízjelző
módszerek.
V. Árvízjelzés a Loire-on.
VI. Árvízjelzés a Durance-on.
VII. Ritter sebességmérő műszerei.

I. Csapadékmérés és a csapadék adatainak fel
dolgozása Francziaországban.
Francziaországnak a lehullott eső- és hómennyi
ség megmérésére igen kiterjedt állomás-hálózata
van. Szükség volt lehetőleg minden jelentősebb
völgy, vagy önálló jellegű vidék számára legalább
egy, de rendesen több észlelő helyet berendezni,
hogy a csapadék eloszlásáról és nagyságáról vilá
gos képet nyerjenek s bizonyos törvényszerűséget
állapíthassanak meg. Ezen observatorinmok tudo
mányos és gyakorlati czélokat egyaránt szolgálnak,
bár vannak oly állomások kiterjedt fölszereléssel
és jobb berendezéssel, melyeknél a tudományos
észlelés a főczél és ismét mások, szerényebb föl
szereléssel, melyek inkább gyakorlati czéloknak felel
nek meg. Amazok a franczia országos meteorolo
giai intézet észlelő helyei, ezek pedig a vízjelző
szolgálat keretébe tartoznak.
Természetes, hogy kiváló gondot fordítanak az
észlelések pontosságára és megbízhatóságára úgy,
hogy már az alkalmazott készülékek oly szerkeze
tűek, hogy a tévedéseket lehetőleg elkerülhetik;
más részről pedig az észlelés módja is lehetővé
teszi a hibáknak igen csekély számra való redu
kálását.

* Ritter úr ez ígéretét már beváltotta, amennyiben az „Annales des Ponts et Chaussées“ 1896. évi szeptember havi füzetében
„Application de la notation hydrograde á la représentation des variations journaliéres de niveau constantées aux diverses stations
hvdrométriques des riviéres de la Hongrie“ czímmel az árhullámok ábrázolásának a vízrajzi osztály alkalmazta módjait ismertette.
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Figyelmemet különösen két automatikus esőregisztráló készülék keltette fel. Az egyiket Joinville-le-Pontban, a vizi szolgálat egyik észlelő helyén
láttam. E csapadékmérő B echer rendszere szerint
készült.
Alkotó részei: a csapadékot felfogó gyűjtő
edény ; csővezeték, mely a gyűjtő-edény alját U
alakú csőedénynyel köti össze; az U alakú cső
edény, melynek egyik vége, mint említettem, az
eső felfogóval kapcsolatos, másik nyílt végébe pedig
úszót illesztenek bele; az úszó, melyhez csigákon
átvetett és szabad súlylyal kifeszített zsinór van
erősítve, mely zsinór kis írószerszámot hord, és az
óramű, mely az írókészülék előtt hengerre föltekert
papírlapot forgat.
E forgóhenger egy hét alatt fordul meg egy
szer tengelye körül és így a papírlap is egy hétre
szolgál.
Midőn a papírlapot a hengerre ráteszik, az
írón hegyét a kezdőpontra viszik. Ez úgy történik,
hogy az U alakú csőedénybe annyi vizet töltenek,
vagy belőle annyi vizet bocsátanak ki, hogy az
úszó s így a vele kapcsolatos írón hegye is a kellő
helyzetet foglalja el.
Az eső befolyván az U alakú edénybe, az úszót
fölemeli s ezen mozgást az írón átviszi a forgó
papírlapra.
Télen, hogy a leesett hó mennyisége vízalak
ban legyen mérhető, az egész készülék mellé, mely
egy szekrényben van elhelyezve úgy, hogy csak a
csapadék felfogó-edény van szabadon, lassan égő
parázstüzet lehet elhelyezni.
A Redier-féle esőmérőt Georges Mayer gyáros
készíti (Paris, 8. Passage des Petites Écuries).
A másik csapadékjegyző készüléket Parc-deSt.-Maurban, a francziaországi meteorologiai intézet
observatoriumában láttam. B enou, az Observato
rium hírneves igazgatója volt szives bemutatni e
készüléket, mely Richarc/-fé\e ombrométer néven
ismeretes.
Alkotó részei: az esőt felfogó edény, mely alá
két rekeszfi billenő edényt alkalmaznak, ezenkívül
van írókészüléke és óraműve, mely utóbbi a hen
gerre föltekert papírlapot forgatja.
Minden 1 mm.-es eső annyira terheli a billenő
edény egyik rekeszét, hogy az edény magától fel
fordul és az üres rekesz jut az esőt felfogó edény
alá. A billenő edény mozgását fogaskerekek viszik
át az írókészülékhez, mely azt a papírlapra jegyzi.
Ha nincs eső és a billenő edény nem mozog, akkor
az írón egyenest húz a papírlapra. Esőkor minden
billenésnek a vonal egy kiszögellése felel meg. A
hány kiszögellése van a vonalnak, annyi mm eső
esett. Ez az esőmérő is melegíthető télen.
A készülék igen érzékeny, finom berendezésű
és nagyon jól működik. Renou nagyon dicsérte.
A R ed ier-Ше esőmérő a kisebb esőváltozáso
kat nem jegyzi pontosan s általában a készülék
érzékenység dolgában a R ic h a rd -féle mögött van.
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E két figyelemre méltó ombrométeren kívül lát
tam másokat is, melyek a mi közönséges eső
mérőinktől abban külömböznek, hogy a beosztott
csövet, melyben a lehullott esőt mérik, mindjárt
magán a készüléken alkalmazzák.
Igen jó módszer továbbá az eső mérésére, a z
összegeid m érés. Az esővizet hetenként gyűjtik;
a napi mérések összegének a heti esőmennyiséggel
egyeznie kell. így az észlelő mindig ellenőrizheti
önmagát, ha hibát követett el.
Éppen így kiváló gonddal észlelik a szelek irá
nyát és nagyságát, a levegő hőmérsékletét, hygrométrikus fokát és a barométrikus nyomást. Nagyon
sok helyen használnak mind a hőmérséklet, mind
a légnyomás mérésénél regisztráló készülékeket,

Ъ LG ß \ХОиСПла.<Х1,

O-лОО/wi/nv.

450- boo wvm-.

400-450/WWW.

kOOMVWbrCM.ßc£üJt,

1. ábra. Az 1865-ik évi őszi eső eloszlása Francziaországban.

melyek a változásoknak folytonos képét mutatják
és a tudományos, valamint a gyakorlati vizsgálódás
czéljainak legjobban megfelelnek.
Ezen meteorologiai észleletekből aztán próbál
ják megállapítani az esők járását és eloszlását,
melyek a folyók vízállásaival szoros összefüggésben
vannak.
Az esők eloszlását legszembetűnőbben az isohyétikus térképek mutatják, melyek Francziaország
különböző helyein esett évi csapadék mennyiségét
tüntetik ki. Ezen kívül azonban a nagyobb esőzé
sekről és viharokról külön monografikus térképeket
készítenek, melyeken az esőzés kiterjedése és az
egyes helyeken mutatkozó nagysága tűnik ki.
Az 1. ábra R itte r után ilyen specialis térképet
láttat, mely az 1865-ik évi őszi eső eloszlását szem-
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lélteti Francziaországban 200 csapadékmérő állomás
adataiból megszerkesztve.
Megpróbáltak aztán egyetemleges érvényű szabá
lyokat is lehozni, azonban ezen szabályok nem min
dig fejezik ki jól a valóságot. Általánosan ismert a
В el grand-Da üsse- féle törvény, hogy valamely he
lyen a csapadék mennyisége a tenger színe fölötti
magassággal egyenes és a tengertől való távolság
gal fordított arányban van. Azonban e törvény
ebben az alakban nem helyes.
Hiszen bizonyos, hogy a tengerhez közel fekvő,
vagy éppen a tenger fölött elterülő légrétegek
közel vannak mindig a párával való telítés határá
hoz és hogy a tengerparton csak igen keveset kell
lehűlnie a levegőnek, hogy eső essék, de mégis a
helyi fekvés, a völgyek különleges iránya és a
szelek járása annyira befoly a lecsapódások mennyi
ségére, hogy a tengertől való távolságot nem igen
lehet annak mértékéül elfogadni.
Éppen így vagyunk a tengerszín fölötti magas
sággal is. Ha a hegység feltartóztatja a párával
telt szeleket, akkor ott a lecsapódás megtörténik.
De ha a hegyek lejtői nem feküsznek az esős
szelekkel szemközt, akkor az a lecsapódásra nem
kedvező. Vannak hegyek, melyeknek egyik oldalát
bőséges esők áztatják, míg másik, ugyanoly ma
gasságban fekvő oldala alig kap csapadékot. A
völgyek szétágazása, a hegyek különleges fekvése,
az esős szelek iránya a főfontosságú itt. A párák
lecsapódását F ournié és R en o u igen szellemesen
magyarázzák, a párával terhelt szeleket hordalékos
folyókkal hasonlítván össze. A levegő áramlatok,
mint Renou vizsgálatai mutatják, olyanok, mint a
folyók: ezek is, azok is ott ejtik le terhöket —
legyen az akár eső, akár hordalák — a hol útjókat
valami késlelteti.
Még határozottabban szól e körülményről Ernest
C ézanne az E tu d e su r le s Torrents des H a u tesA lp e s czímű mű Il-ik kötetében.*
„Helytelenül következteti — úgy mond — né
mely szerző a számadatokból, vagy más hasonlóból,
hogy az eső nagysága valamely helyen egyenes
arányban van e hely tengerszín fölötti magasságá
val. Ily formán a törvény nem egészen igaz s nem
is magyarázható. A tünemény épp annyira mecha
nikai, mint fizikai; sokkal érthetőbb a következő
szabály: A z eső m a g a ssá g a a n n á l nagyobb, m i
n é l gyorsabban k é n y te le n a lég á ra m la t vala
m e ly a k a d á ly b a ü tk ö zv e fölem elkedni. Tehát
nem a tengerszín fölötti magasság a főok; ez csak
kedvező esetleg, melynek következtében az esős
szél az őt megállító hegyoldalba ütközik; de ez
esetlegesség törvényét nem könnyű meghatározni.“
És azután adatokat közöl táblázatban összefoglalva,
állításának igazolására.
Hogy a Belgrand-Dausse-féle szabály nem is
fejezi ki jól az eső eloszlását, mutatja Francziország
isohyétikus térképe is. E szabályból nem lehetne
* A mű első főrészét, Surell írta.

pl. kimagyarázni miért van C h a tea u -Thierry kö
zelében a csapadéknak minimális centruma, továbbá
hogy miért oszlik el az egyenlő magas tengerpar
tokon az eső egyenlőtlenül stb.
Éppen így, ha Magyarország isohyétikus tér
képét nézzük, rögtön feltűnik, hogy az eső nagy
ság tekintetében bizonyos centrumok körül helyez
kedik el. Érdekes e tekintetben a Tisza felső vidéke.
A jobbpart lejtői, melyeket szemben találnak a
délnyugati esős szelek, igen bő csapadékot kapnak.
Itt tehát csapadékközpontot találunk. Míg a bal
parti lejtőkre kedvezőtlen elhelyezkedésük miatt
sokkal kevesebb eső jut.
E megjegyzésekkel különben nem azt akarom
mondani, hogy Dausse, vagy Belgrand nem voltak
az eső eloszlási módjával tisztában, hiszen műveik
ben igen jól kifejtik, hogy miként értelmezik tör
vényeiket. Dausse is, Belgrand is még külön fel
hívja a figyelmet azon ellenmondásokra, melyek a
csapadéknak a tengerszínfölötti magassággal való
összefüggésében nyilvánulnak. (Dausse: „De la p lu ie
et de Г in flu en ce des fórét s su r le s cours (Г
ea u . 11 A nn. des P o n ts et C haussées. 1842. 1.
Belgrand: La Seine.) Csak is azt akartam mondani,
hogy a felállított szabály nem fejezi jól ki a való
ságot.
Hiszen, ha a csapadék nagysága oly egyszerű
szabály szerint igazodnék, akkor igen könnyen le
hetne bármely vidéknek azon fontosságát megálla
pítani, melyet valamely folyó vízállására gyakorol.
Azonban csakis hosszas megfigyelések és foly
tonos egybevetések után határozhatók meg az eső
mikénti eloszlása és azon helyi szabályok, melyek
esetleg mutatkoznak.
De ha az eső eloszlásáról és nagyságáról a
csapadékmérő állomások felvilágosítást is nyújta
nak, a folyók vízjárására még igen számos oly
körülményt is tekintetbe kell venni, melyek azt
lényegesen befolyásolják.
így első sorban fontos a talaj geológiai alkata
és erdővel, vagy növényzettel való benőttsége, a
talaj művelési módja, szóval azon körülmények,
melyek a talajnak vizet átbocsátó képességére ha
tással vannak.
Már Belgrand kiváló figyelmet fordított e kö
rülményre és mint ismeretes, a talajt kötöttsége
szerint három kategóriába sorozza. Kimutatta, mint
változik a folyók árvizeinek jellege, amint vízgyűj
tőjük átbocsátó, vagy át nem bocsátó. Azon folyók,
melyek kötött talajról nyerik vizüket, torrens jel
legűek, gyorsan felszökkenő árvizekkel; azon folyók,
melyeknek átbocsátó talajú a vízgyűjtőjük nyugodt,
szabályos, ellapuló árhullámúak. Amott a felszíni
víznek van kiváló szerepe, emitt a talajvíznek. E
kétféle vízgyűjtőnek sok érdekes sajátságát álla
pítja meg Belgrand, de nem próbálja részletesebben
meghatározni a szabályt, mely az eső mennyisége,
a talaj átbocsátó képessége és a folyó vízállása

89

BOGDÁNFY ÖDÖN KIR. MÉRNÖK JELENTÉSE FRANCZIAORSZÁGI TANULMÁNYÚTJÁRÓL.

között van. Ő csak alapelveket állított föl, melyek
szerint kutatni kell. Ez alapelvek gyakorlati alkal
mazásukban különféle változatban ismeretesek, de
a figyelmes vizsgáló mindig feltalálhatja bennük a
Belgrand szabályait. 6 a hydrologia igazi megterem
tője. Minden a mi e téren Belgrandig történt, azt
az ő művei egyesítik, s minden új, amit azóta
találtak föl, ő reá emlékeztet.
A talaj kötöttségén kívül az erdők és a nö
vényzet is befolyásolja az eső és a vízállások kö
zötti összefüggést. Ma már egész könyvtárt írtak
össze azon kérdésről, hogy az erdők miként foly
nak be az esők eloszlására. Egyik azt mondja, hogy
az esőzés gyakoriságát és nagyságát az erdők nö
velik, másik, hogy kisebbítik. Azonban az esők el
oszlása kérdésénél az erdők nem igen látszanak
fontos tényezőnek. Az igazi és megbecsülhetetlen
hatása a növényzetnek a hegyoldalak megkötésé
ben van, hogy a földes részeknek az eső által való
lemosatását meggátolják. . Az is bizonyos, hogy az
erdők visszatartó és felszívó erejük következtében
a lehullott esőnek a folyóba jutliatását legtöbbször
megnehezítik és mennyiségét mindig csökkentik.
És csakis e két szempont az, ami az erdőknél fő
ként figyelembe veendő.
Bármiként van is a dolog, szükséges tudni,
hogy a folyók vízgyűjtője minő talajnemekből áll,
és hogy mekkora kiterjedésű erdők borítják; szint
úgy fontos — de csak másodsorban — a földmívelési ágak ismerete is, mert ezek is befolyásolják a
leesett csapadéknak a völgyekbe való húzódását.
E tekintetben a francziák lelkiismeretes munkát
végeznek. Részletezik a vízgyűjtőket a talajnemek
szerint. Pontos térképeket készítenek a talaj kötött
sége mértékéről, kitérjedéséről és feltüntetik az
erdők nagyságát. Nemcsak a nevezetesebb folyók
medenczéjéről készülnek ilyen rajzok, hanem el
mennek az apróbb vízgyűjtőkig is.
Ha így valamely vidék átbocsátó képessége
ismeretes, akkor az ott leesett csapadék mennyi
ségének hatása a folyó vízállására közelebbről meg
határozható. Hogy e viszony az eső és vízállás közt
szemlélhető legyen, grafikai összeállítások készül
nek, melyek az egyes állomásokon hullott csapadék
mennyiségét és a folyók vízállását egy lapon tün
tetik ki. Igen sok helyen a leesett eső évi mennyi
ségét és a folyó vízszállítmányát összehasonlítás czéljából szembeállítják, hogy meghatározhassák, azon
esőmennyiséget, mely a folyóba jut. Azonban ezen
számítások ingatag alapon nyugszanak, mert a
folyók másodperczenkénti emésztésében elkövetett
kis hiba egy egész év tartamára nagyon felszaporodhatik. Továbbá leírják a nagyobb záporokat,
viharokat, az évi hó mennyiségét egybevetve a tél
hőmérsékletével; a dús csapadékú időszakokat; az év
nedvességi jellegét összevetve azon közép-értékekkel,
melyeket hosszú idő tapasztalatai nyújtanak.
Mindezek azonban csak előtanulmányok a fő
czélnak, az eső és a vízállások közötti összefüggés
nek meghatározására.
Évkönyv VII

E tekintetben még nagyon sok teendő van
hátra. Egyes kisebb medenczékben azonban ez
összefüggést sikerrel állapították meg s néhol igen
kielégítő pontossággal tudják az árhullámok ma
gasságát a lehullott csapadék mennyiségéből jelezni.
Azonban nagyobb, kiterjedtebb medenczékben,
hol a völgyek fekvése szétágazó, a talaj átbocsátósága különböző, az eső eloszlása változatos, a fel
adat nem könnyű és L em o in e főmérnök, a szajnai
hydrométriai szolgálat vezetője, nem nagyon bízta
tott, hogy pl. a Szajnára vonatkozólag a folyó víz
állásainak az eső mennyiségéből való előrejelzése
egyhamar megállapítható lenne.
Általában azt lehet mondani, hogy a nagyobb
folyókra nézve az esőből való árvízjelzés még nincs
berendezve és a kiterjedtebb medenczék közül csakis
a Durance-on tettek kísérletet ezen a téren. Im b e a u x úrnak a Durance-ról írt tanulmánya ismer
tetésénél fogok e kísérlettel bővebben foglalkozni.
Itt most Vоisin úrnak azon munkáját fogom
tárgyalni, melyben először látjuk meghatározva a
csapadék és vízállások közötti összefüggést egy
kisebb medenczére, a Liane folyóra nézve s mely
alkalmas arra, hogy ez alapon a tanulmányt vala
mely kiterjedt medenczére tovább fejleszszük.
Voisin eme munkája az „Annales des Ponts
et Cliaussées“ 1888. évi I. semesteri kötetében jelent
meg s nagy jelentőségénél fogva a következőkben
bőven ismertetem.

II. A Liane folyón berendezett árvízjelzö
szolgálat.
A Liane folyócska a Manche csatornába ömlik
Boulogne város mellett. Torrens jellegű, körülbelül
40 km. hosszú; s hirtelen és gyakori áradásaival
a parti birtokosoknak sok kárt okoz.
1880-ban és 1882-ben különösen kivételesen
nagy árvizei voltak. Ez utóbbi alkalommal a folyó
8 km.-re forrásától Bournonville-nél már kiöntött.
(2-ik ábra.) Az elárasztott területek szélessége követ
kező volt:
Bournonville és Crémarest közt 160 m., Crémarest és Questreques közt 240 m., Questreques,
Pont-de-Briques és Boulogne közt 300—450 m.
A rendes árvizek azonban csak Questrequestől kezdve lefelé veszedelmesek.
Az árvizek veszedelmét leginkább a talaj át
nem bocsátó volta, az esés különleges eloszlása s
igen gyakran a folyón levő fenékgátak zsilipjeinek
késedelmes kezelése okozzák. Ezért a folyó mérnökei
a hydrométriai és árvízjelző szolgálat életbelépteté
sét javasolták.
Az 1883-ik év augusztus 3-án kelt miniszteri
rendelet e szolgálatot életbe léptette.
A Sambre, Escaut és Iser folyókon a Nord
département-ban D oniol főmérnök a vízjelző szol
gálatot már régebben szervezvén, a Liane folyón
12
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létesített árvízjelző szolgálat általános szervezetét
is ehhez hasonlóan vitték keresztül.
A Liane folyó Quesques falu mellett 98'66 m.
magasságban a tenger szilié fölött ered.
Quesques-től Pont-de-Briquesig 3U6 km. és a
boulognei kikötő zsilipes elzárásáig, mely a tenger
től 1 km.-re van, 38-8 km. a Liane hosszúsága,,
összesen 1 2 fenékgát van rajta, bele számítva
a boulognei kikötő zárógátját is, mely a folyó és
a tenger közt a hajózást közvetíti. Ugyanis a Liane
Boulogne és Pont-de-Briques közt hajózható.
Forrásánál igen nagy az esése; 18 per mille-re
is fölemelkedik.
Középrésze egész Pont-de-Briques-ig váltakozva
kis és nagy esésű úgy, hogy ha árhullám húzódik le a
völgyben, sebessége meglassúdik először Hesdigneul

mivoltában kiismerhessék, mert azelőtt nem figyelte
meg senki a folyó vízjárását és hydrologiai viszonyait.
A vízállások nyilvántartására Bournonville,
Questreques, Hesdigneul és Pont-de-Briques köz
ségeknél mérczéket állítottak föl. A mérczék 0 pontjai
az 1884. évi kis víz sziliében lielyezvék el. Főfon
tosságú vízmércze a bournonville-i, mely a Liane
eredetétől csak 8 km.-re, vagyis ott van, a hol a
kiöntések kezdődnek.
Ezeken kívül még két mérczét állítottak föl:
az egyiket Pont-de-Briques alatt, az árapály tüne
ménye visszahatásának észlelésére és a másikat a
a boulogne-i zsilipen.
Csapadékmérő állomás kettő van a árvízjelző
szolgálatban: Samer-ben és Desvres-ben; azonkívül
a hajózó szolgálat még egyet tart fenn Boulogne-ban.

fölött, aztán Pont-de-Briques-nél, elárasztván kiön
téseivel mindkét községet.
A Liane vízgyűjtője legnagyobbrészt át nem
bocsátó; csak a környék magasabb fensíkjai át
bocsátók.
Az árvízjelző szolgálatnak kettős czélja van;
1-ször, hogy figyelmeztesse Pont-de-Briques és Hes
digneul molnárait, hogy az árvíz leérkezte előtt ideje
korán nyissák föl zsilipjeiket sez által az árvíz veszé
lyességét csökkentse és 2 -szor, hogy szabályozza aliajózás érdekében létesített boulognei zsil ipes gát kezelését.
E czél elérésére első sorban szükséges volt
észlelni a vízmagasságokat a különböző helyeken,
az árvizek beérkezéseinek idejét és a leesett eső
mennyiségét, hogy e különböző tényezők összefüggé
sét megállapíthassák.
Észleleteket kellett tenni, adatokat kellett gyűj
teni előbb, hogy a Liane folyó természetét a maga

Bár a Liane vízgyűjtője kicsiny, mégis érezhető
különbség van az eső eloszlása tekintetében a völgy
alsó és felső részén.
Hogy a vízállás- és csapadékmérő állomások
adatai és a belőlük vont árvízjelzések továbbíthatók
legyenek, erre szolgál: 1 -ször telefon vezeték a
boulognei vízjelző mérnöki hivataltól a pont-debriques-i és hesdigneuli vízmércze állomásokhoz;
2 -szor telefon vezeték a vízjelző mérnöki hivataltól
a hajózási mérnöki hivatalig; 3-szor telefon vezeték
Bournonville és a desvres-i távíró hivatal között, mely
utóbbi állomás távíró vezetékkel van Boulogne-nyal
összekötve. A telefon állomásokat mind a legczélszerűbben, az észlelők és érdekeltekhez könnyen
hozzáférhetően helyezték el.
Az adminisztratív szolgálat részére külön rend
szabályokat dolgoztak ki, még pedig a vízmércze
észlelők, a csapadék észlelők és a vízjelző és hajó
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zási szolgálatban álló mérnökök részére; végül a
szolgálati mintákat állapították meg.
A vízmércze kezelők észlelik a vízállásokat és
továbbítják a sürgönyöket és jelentéseket.
A csapadékmérők észlelik a 24 óra alatt lehul
lott csapadékmennyiségét és hírt adnak Boulongne-ba
a záporokról és felhőszakadásokról. Boulogne-ban
ezen kívül mérik a légnyomást, a levegő nedvességi
fokát, a hőmérsékletet, továbbá a szél irányát és
erősségét.
A vízjelző szolgálat mérnökei a nyert csapadéki
és vízállási adatokból következtetve megadják a
szükséges jelzéseket a pont-de-briques-i és hesdigneuli
molnároknak és a hajózási szolgálat mérnökeinek.
Ez utóbbiak intézkednek, hogy a boulogne-i torkolat
zárógátjának zsilipjeit elzárják, midőn a tenger
dagálya megérkezik, nehogy a dagály a folyóba
hatolván, annak árvizét emelje és gondoskodnak
arról, hogy a folyó árvizét az apály beálltával a
tengerbe vezessék s intézkednek, hogy a hajósokat
az árvíz váratlanul meg ne lepje.
Minden vízmérczére nézve meghatározták azon
magasságot, melynél napjában többször és azon
magasságot, melytől kezdve óráról-órára kell a le
olvasásokat teljesíteni. Némely vízmérczét a malomgátak, a pont-de-briques-it pedig a tenger dagálya
befolyásolja.
Az árvizek a Liane völgyében igen nagy számúak.
1884-től 1887-ig 67 fontosabb árhullámot észleltek.
Télen minden 10 mm.-es eső átlag 1-5 m. magas
vizet idéz elő Questreques-ben. A bournonvillei mérczén 1-6 m.-nél kezdődik a kiöntés és 1*69 m.-nél
általánossá válik. Kivételes árvizek azok, melyek a
2 -1 0 m.-t meghaladják; a legnagyobb víz 1886
decz. 9-én volt 2'40 m. magassággal.
Az árvizek ismeretére szolgáló minden fontosabb
körülményt egy ábrában egyesítettek, hogy a tanul
mányt megkönnyítsék.
Egy ily ábra tartalmazza az árhullám grafikon
ját, a meteorologiai észleleteket, a szél irányát, a
barometrikus nyomás nagyságát, a hőmérséklet fokát
és a levegő nedvességi fokát. Az eső nagyságát
vonalzott négyszög tünteti ki, melynek egyik oldala
az időt, másik oldala az eső óránkénti magasságát
mutatja. Ez utóbbi tényező igen fontos és eső
együtthatónak nevezhető, jele C.* (Például mutatjuk
be itt a 3-ik ábrán az 1885-ik évi november 29-iki
árvizet. Az ábra a questreques-i, bournonvillei, hesdigneul-i és pont-de-briques-i vízállások grafikonját
és a desvresi és samer-i eső nagyságát láttatja.)
A grafikonok mellé írt törtszámok számlálója a
nyitott zsilipek számát és nevezője a zsilipek összes
számát mutatja. Ily számok csak a questreques- és
hesdigneul-i grafikonoknál vannak, miután Pont-deBriques-nél minden zsilipet fölnyitnak az árvíz leérkezte előtt.
Az árhullámoknak az alsóbb vízmérczén beálló
tetőzései vagy egy felsőbb vízmérczén beállott tető

zésből vagy pedig az eső mennyiségéből határozhatók
meg. így a feladat kettős: 1 -ször meghatározni a
hydrometriai törvényt, mely két vízmércze korrespondeáló vízállásai közt van; 2 -szor meghatározni
az udometriai törvényt, mely a csapadék mennyisége
és a vízállások közötti összefüggést fejezi ki. Ez
utóbbi az ily kis folyónál sokkal fontosabb az előbbi
nél, mert az árhullámok leérkezésének ideje nagyon
rövid.
Hogy két mércze vízállásai közötti összefüggést
meghatározzuk, legkönnyebben grafikai úton járha
tunk el. Természetes, hogy csakis a maximalis víz
állások egymáshoz való viszonyát kereshetjük, mert

csak ezen vízállásokról tudjuk teljes biztossággal,
hogy azok korrespondeálók. Vigyük hát föl egy
összrendezői rendszer egyik tengelyére az egyik,
másik tengelyére a másik mérczén beálló maximumo
kat; ekkor az összetartozó vízállások oly szabályos
pontcsoportozatot adnak, hogy a pontok közé ki
egyenlítő vonalul görbét húzhatunk. E görbe meg
határozza a két mércze maximális vízállásainak
viszonyát.
Ily módon állapította meg Voisin QuestrequesBournouville; Hesdigneuls-Bournonville; Pont-deBriques-Bournonville; Hesdigneul-Questreques; Pontde-Briques-Questreques és Pont-de-Briques-Hesdigneul mérczéi maximális vízállásainak viszonyát.
(4—9. ábra.)
A questreques-, bournonville-i mérczék viszonyát

* Ha pl. 3 óra tartama alatt 18 mm. eső esett, akkor C = 6 mm
12*
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két görbével volt czélszerű ábrázolni; az egyik
görbe érvényes azon esetre, ha a zsilipek mind
zárva vannak (mely eset csak rendes árvizeknél
fordul elő), a másik azon esetre, ha minden zsilip
nyitva van. E két görbe közé interpolátió útján

viszonyát fejezik ki, hanem minden olyan vízállá
sokét is, melyek korrespondeálnak egymással. így
a minimális vizekre is elég jó meghatározást adnak,
továbbá a havi és évi közép vízállások viszonyát
is jól kifejezik.

6. és 7. ábra. Előrejelző ábrák Bournonville-ről Pont de Briques-re, illetőleg Hesdigneul-re.
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8. és 9. ábra. Előrejelző ábrák Questreques-ről, illetőleg Hesdigneul-ről Pont de Briques-re.

közbeigtatható mindig azon esetnek megfelelő pont,
melynél a zsilipek egy része van csak nyitva.
A görbék a kiöntés magasságában rendszerint
töréseket mutatnak, a mennyiben a vízállások egy
máshoz való viszonya lényegesen megváltozik, midőn
azok a mederből kilépve a partok fölé emelkednek.
Ezen görbék nemcsak a maximális vízállások

Ha az eső a Liane folyó vízgyűjtőjén a rendes
től eltérően kivételes módon oszlik el, ekkor a víz
állások viszonyában változás áll be és az előrejelzés
bizonyos correktiókkal ejthető csak meg; azonban
e correktiók nem lényegesek.
Az esőből való árvízjelzés már kissé körülmé
nyesebb.
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Hogy az eső mennyisége és az árvíz magas megzavarodik; az eső több vizet szolgáltat, mint a
sága közötti összefüggést meghatározhassuk, is mennyi a telítéshez szükséges és felsziid csörgedezés
mernünk kell: í-ször az eső azon mennyiségét, keletkezik. Azon kívül a beszivárgott víz felemelvén
mely valójában az árvizet okozta; 2 -szor a talaj a talajvíz nívóját, e körülmény hozzájárul az
nedvességi fokát az eső kezdetén; 3 -szo r a víz árhullám elnyujtásához. Ez magyarázza meg azt is,
magasságát a folyóban ugyanezen időben.
hogy a vízállások grafikonja miért lapul el hosszúra
Ha a talaj nincs még vízzel saturálva, akkor nyúlva a tetőzés után.
a lehullott eső egy része a talajt telíti és csak a
Ezekből világos, hogy a folyó vízállása kifejezi
megmaradó, a felszínen végig csörgedező rész hat a talaj nedvességi fokát. E kérdést még bővebben
az árvíz előidézésére. Főfontosságú tehát az e ffek is tárgyaljuk s egyelőre azt jegyezzük meg, hogy
tiv eső mennyiségének meghatározása, vagyis azon a bournonvillei -I- 40 cm.-es vízállás körülbelül meg
esőmennyiségé, mely olyan hatást idéz elő, mintha felel a talaj teljes telítettségének.
teljesen saturált talajra hullott volna. Az effektiv
Már most, ha valamely esőzéskor a vízállás
eső kifejezést legelőször G uillem ain főfelügyelő
-+
40
cm. vagy magasabb, akkor föltehető, hogy a
használta a Loire árvizeiről szóló értekezésében.
Az eső és vízállások közötti összefüggés meg talaj teljesen saturált.
határozására vegyük föl először azt az egyszerűbb
Ez alapon elindulva megkereste Voisin minden
esetet, midőn a talaj saturált.
egyes esetben, hogy mekkora volt Desvres-ben az
Természetes, hogy Voisin oly vízmércze- és eső nagysága; jelöljük ez eső milliméterek számát
csapadékállomást választott ki az összefüggés meg P„-vel (Pluie Desvres); továbbá, hogy mekkora volt
határozására, melyek a folyó felső szakaszán és Bournonville-ben az árhullám relativ magassága
egymáshoz közel feküsznek. Ilyen Desvres csapa p. s, értvén alatta azon különbséget, mely az áradást
dékállomás, mely csak 45
km.-re van Bournonville-től,
azon vízmércze - állomástól,
mely a Liane eredetétől 6
km.-re fekszik.
Ha a talaj saturált, akkor
a lehullott esőből mi sem szi
várog be a talajba és az egész
vízmennyiség a felszínen sza
lad végig. A gyakori téli esők
következtében, melyek évrőlévre ismétlődnek, a talaj ez
időszakban teljesen saturálódik úgy, hogy ez esőzések
1°
20
3C
40
50
60m.in
után hosszabb időre állandó
vízszín képződik s föltehető,
10. ábra. A bournonville-i vízállások és az eső közötti viszony, ha a talaj szaturált ( A )
hogy egy következő áradás
a teljesen saturált talajra hullott eső következté megelőző minimum m B és az árhullám maximális
ben áll elő.
magassága között M„ volt. Vagyis
M„ — m„.
Különben a talaj hygrométriai fokát a vízállás
Már most Voisin felvitte egy derékszögű koordi
magassága fejezi ki legjobban. Mert mi a követ náta rendszerben abscissákul az esőnagyságokat P„
kezése pl. a nyári szárazságnak? A folyó vízállása és ordinátákul a korrespondeáló relativ árhullám
lassan-lassan alászáll, amily mértékben a talaj ki magasságokat n-„, ekkor oly görbét kapott, mely
szárad és végre, mint 1884-ben is volt, a vízszín kifejezte a keresett udométriai törvényt. (1 0 . ábra.)
a legkisebb nívóra siilyedhet. Ez időszak alatt a
E görbe természetszerűleg keresztül megy a
folyót csakis a talajvíz táplálja.
tengelyrendszer kezdő pontján.
Ha most az ily száraz talajra egyszerre 20—25,
Látható e görbéből, hogy a 11 és 12 m m . esőnek
vagy 30 mm.-es eső hull, akkor a víz nívója vál megfelelő vízállásnál a görbe jelentékeny irányváltoz
tozatlan marad, vagy valami csöndes, lassú és ké tatást mutat. Ez azért van, mert a 12 mm. esőnek
sői felduzzadást mutat és a víz alig, vagy éppen megfelelő relativ árvízmagasság l ' 2 0 m., ehhez hozzá
nem zavarodik meg. Nem képződik tehát oly árhul adva az eredeti 0-40 m.-es vízállást, eredményül
lám, mely gyorsan nő és fut alá, magával temér 1'60 m.-t kapunk, tehát oly magasságot, melynél a víz
dek iszapot hozva. Ez esetben az összes víz be Bournonville környékén kiönteni kezd; ezen nívónak
szivárog s csak oly mértékű emelkedést okoz a megfelelően a görbe enyhébb hajlásúvá lesz.
folyó vízszinében, amely a talajvíz emelkedésének
Egy másik sajátsága e görbének, hogy nem
megfelel. Ha azonban az eső nagyobb volt, ha pl. emelkedik föl 1 *6 m. magasság fölé, mely 40—50 mm.
35 mm,-t ér el, ekkor a tünemény megváltozik; esőnek felel meg. Ily formán az árvizek legnagyobb
azonnal észlelhetünk egy kis árhullámot és a víz magassága, ha az eső a telített talajnak megfelelő
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0 4 m.-es állandó vízszínre talál, nem lehet több,
mint l -6 + 0-4 2-0 m. Azonban, ha a jelentékeny
eső kezdetekor a folyó vízállása nem 040, hanem
ennél nagyobb, vagy az esőzések rövid megszakí
tásokkal következnek egymás után, ekkor megtör
ténhetik, hogy a vízszín 2 -0 m.-nél magasabbra
emelkedik; de a tapasztalat azt mutatta, hogy
Bournonville-nél a Liane a 2‘4 m.-t meg nem haladja.
E magasság 1886 deczember 9-én állott be.
Mielőtt e görbe alkalmazását egy példán be
mutatnék, megjegyezzük, hogy ez csak akkor érvé
nyes teljes pontossággal, ha a desvresi eső együtt
hatója C (vagyis az eső óránkénti nagysága) közel
1— 1-1 mm. és ha a Desvres-ben és Samer-ben
hullott eső viszonya

E görbe az т в tengelyt a 40 cm.-es távolság
ban érinti, ami azt jelenti, hogy ez esetben az eső
ből mi sem szivárog b e; absolute véve az т в ten
gely tulajdonképpen végérintője volna a görbének,
azonban a gyakorlatban a 40 cm.-es kotta elfogad
ható érintő pontul, mert a 40 cm.-en felüli víz
állásnak megfelelő beszivárgó eső mennyisége már
az ábrából nem olvasható le.
Elméletileg véve а Р я tengely is végérintője
a görbének, mert világos, hogy т в = 0 értéknek
igen nagy P a felel meg. De a gyakorlatban ezen
érték jól meghatározható. 1885. év október 5-ikén
Desvresben volt 30 óráig tartó eső : P b = 33’5 mm.,
Samerben P s = 33’2 mm. úgy, hogy C = 1*1 és
=

közel D l—D2 értékű. Min

11

körülbelül és így a föltételek a további

■L S

den más esetben az eredmény correktiót kíván,
mely javítás nem fontos ugyan, de mégis szükséges.
1885 nov. 29-én 755'87 mm.-es barométer
állás mellett reggel 9 órától d. u. 3 óráig (6 óra
hosszat) 72 mm.-es eső hullott Desvresben; Samerben pedig 7 mm. reggeli y 28 órától délig; a Bournonville-ben észlelt minimális vízállás az esőzés kez
detekor 60 cm. volt, tehát a talaj telítve volt.
Továbbá C = 1 1 és ^

-1*1 lévén körülbelül, az

PS

eset megfelel a feltételeknek. (3. ábra.)
A grafikonban 7*2 mm.-nek 092 m. vízszínemelkedés felel meg és így a bournonvillei maximum
M b = 0-60 + 0'92 = 1-52 m. Bekövetkezett tényleg
P50 m. A vízállások viszonyát kifejező görbékből
a jósolt P52 m.-es bournonvillei maximumot alapul
véve, kiszámítottak Questreques-re 2-65 m.-t (be
következett 2,50); Hesdigneulre 3'45 m. (bekövet
kezett 3-34); Pont-de-Briquesre 1-80 m. (bekövet
kezett 1‘72) vízszínmagasságot.
Ha a talaj nincsen saturálva, akkor az eső
egy része beszivárog.
Mint fentebb láttuk, a bournonvillei mércze
vízállása mérheti a talaj hygrométriai fokát.
Hogy e hygrométriai törvényt megállapítsuk, elég
összehasonlítani azon árvizeket, melyek a normális

számításnak megfelelnek. Továbbá т в = 0’06 m.
és M b = 0-75 m.-nek találták, honnan ^ = 0’69 mm.
és P u = 5 mm. úgy, hogy т в = 0‘06 m.-nek Р я =
28-5 mm. felel meg.
íme egy példa ezen új görbe alkalmazására:
1886 augusztus 2-án P b = 16’4 mm. volt 15
óra hosszat, C = 1*1 és ^ = D l volt. т в = 0*13
Ps
m.-nek találták augusztus 1-én délben. A Pa görbe
тв
szerint P a = 15 mm., honnan P ö = 16-4—15 mm. =
1‘4 mm. és így a másik görbe

szerint (hol

most Ab)-ül nem a teljes, hanem a korrigált P u
veendő) >x = 0-20 m. A bournonvillei maximumot
a következő képlet adja tehát:
M b = 0-13 4- 0-20 = 0-33 m.

Valóságban beállott tényleg 32 cm.
Az eddigi számítások mind oly esetekre vonat
koztak, midőn az óránkénti esőmennyiség közel
1—D l mm. Valóban ez a leggyakoribb eset; azon
ban mind nyáron, mind télen megtörténhetik ezen
értéktől való eltérés. Nyáron a C értéke túlságos
nagy lehet, mint pl. 1886 augusztus 1 0 -én C = 42
volt. Míg télen a C értéke egész 0'4-re kisebbedföltételeknek, hogy C = 1 —1-1 és
1*1— D2 hetik, midőn finom, szitáló, vagy szakadozott eső
esik. Könnyen belátható, hogy ez esetekben a fel
megfelelnek. Ha ez árhullámoknál a bournonvillei színi csörgedezés nagyobb, vagy kisebb lesz a
maximumból M b levonjuk az áradást megelőző rendesnél s az árvíz sebessége és nagysága is meg
minimumot т в- 1 , úgy megkapjuk az árhullám rela felelően változik. Ebből kifolyólag valamely C' kortív nagyságát [x-t. Már most a grafikon segítségével rekcziót kell megállapítani, melylyel a P в -1 meg
megnyerhetjük ezen p-hez tartozó effektiv eső szorozva oly P c-1 nyerjünk, mely a normális C = D l
mennyiséget Pa-1 (Pluie utile) és az összes eső P b esetnek megfeleljen és így a már megállapított görbe
(Pluie Desvres), meg a P u közti különbség P d — P a ily alkalommal is használható legyen. A C '. P в -t,
megadja a beszivárgott esőmennyiséget P a-1 (Pluie vagyis a P c-t korrigált esőnek (pluie corrigée) ne
absorbée). Nem marad más hátra tehát, mint abscis- vezhetjük.
sák gyanánt felvinni a Bournonvilleben észlelt mini
Hogy ezen C' értéket meghatározzuk, vizsgá
mumot т в -t és ordinátákul a föntebb előadott lat alá kell vennünk azon árvizeket, melyek nem
módon meghatározott beszivárgó esőmennyiséget normálisak. Ezen ismert árvizeknél mindig megha
tározható az a C", melylyel a P b megszorozva a
Pa-1 , hogy a kettő viszonyát
) kifejező görbét
kívánt P c-t adja. Ha a C'-t meghatároztuk, ekkor
a C és C' viszonya megfelelő görbével ábrázolható.
megkapjuk. (1 1 . ábra.)
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Vegyük a C' meghatározására a szélső ese
teket.
1886 augusztus 10-én, 745'63 mm. barométer
állás mellett egy óra hosszat tartó 42 mm.-es eső
esett. P d
42 és C — 42. Továbbá P s 35 mm. és
Pd
l -2. Ez utóbbi föltétel tehát normális volt

Pu = Pc — Pa = 11‘4 mm. — 4-0 mm. = 7-4 mm.
és a p p görbe szerint
It 0-93 s ebből M B = 0-28 + 0*93= 1*21 m.
Bekövetkezett 1*14 m.
A többi állomásokra nézve

P S

és így csak a C túlságos nagy volta miatt kellett
correctiót tenni, т в -t = 0'12 m.-nek és M b = 1*72
m.-nek találták, miből következik, hogy (normális
esetben) u.
1-60 és P u = 60 mm. és P a
16 mm.,
tehát P d -nek nem 42 mm.-nek, hanem 60 + 16
mm.-nek kellett volna lennie, eszerint:
Pc

16 mm. 4- 60 mm.
76
42

Q3/9 = 2-30 m.; bekövetkezett 2-36 m.
H
2-90 m.;
„
2-60 m.
mert csak 2 zsilip volt nyitva Hesdigneulben.
PB
^ P értéke

2.

E legszélső esetben tehát a C' értéke 2 lévén,
C'
a 2 magasságban húzott vízszintes a — görbe végО
érintője.
Másrészről könnyen belátható, hogy C = 0
esetén C' is
0 úgy, hogy a görbe a kezdő pon
ton is keresztül megy.
Ezen kívül meghatározták, hogy C
0’4-nek
C' = 0'4 felel meg és így a görbe közelítő pontos
sággal megrajzolható volt. (1 2 . ábra.)
íme egy példa az előrejelzésre:
1886 október 13-án P d = 8*8 mm. 4 óra hoszC'
szat. C = 2 ’2 és т в
0’28 m. A — görbéből nyerО
hető volt, hogy
Pc

8 -8

p
A^

X 1*3

1*30 és így

11*4 mm.

görbe adja, hogy P a

ennek következtében

4 mm.

1 -1 0 —D 2 0

között van; azonban látni

* S

fogjuk, hogy az 0‘9—1-2 között oscillálhat.

11. és 12. ábra. A beszivárgó eső és a bournonville-i vízállások viszonya

C' =

1*55 m.; bekövetkezett 1*6 m.

Az eddigi eseteknél mindig feltételeztük, hogy

76 mm. és

D 8 , vagyis körülbelül

95

illetőleg az eső óránkénti sebességének viszonya

Vannak ritka esetek, mikor az eső nagyon
egyenlőtlenül oszlik el úgy, hogy Desvresben még
esik, midőn Bournonvilleben már az árhullám ma
ximuma jelentkezik. Ily esetben a maximum után
hullott esőmennyiség nem veendő számításba.
Például: 1885 deczember 30-án esti 8 órától
deczember 31 reggeli 11 óráig (15 óra hosszat)
17 mm. eső hullott Desvresben, P d
17 mm.;
Samerben 30-án esti 9 órától reggeli 9 és V» óráig
esett 18 mm., P s
18 mm.; a bournonvillei maxi
mumot pedig észlelték 8 és 1U órakor reggel (11*5
óra múlva az eső kezdete után); т в = 0'27 m. és
C=

1 -1 ,

PD

PP

Ps

1

volt.

Az esőnek csak az árvíz maximumáig hullott
részét kell tekintetbe venni:
11*5
17 mm. .v ■= 13 mm.; P a = 4 mm. és így
15
Pu
13 — 4
9 mm. és jj. = 1'05 m., honnan
Mb
1’05 + 0'27 - 1-32; bekövetkezett D36.
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Ha a -p— viszony eltér a normálistól, akkor a
I S

Questreques-, Hesdigneul- és Pont-de-Briques-re jó
solt magasságokat correctió coefficienssel kell meg
szorozni, hogy helyes értékeket kapjunk. E correctiók csekély mértékűek és könnyen meghatároz
hatók, ha ismert esetekben megkeressük Questreques
Pd
állomásra nézve a 73— viszonyához tartozó correcI

S

tió tényezőket.
Így állapította meg Voisin három esetben a
következő correctiókat:
Pd
correctió-tényező:
értéke:
Ps

1-10
1-00
0-90

0-60
14)0—1-20
1-40

Látjuk, hogy e correctió-tényezők nem jelenté
kenyek és a normális viszony együtthatójától, az
egységtől csak * 0'1 részszel különböznek. Közbeigtatás segélyével bármely

viszonynak megfelelő
1 S

tényezőt meghatározhatjuk.
Az előrejelzések pontossága, kivéve oly eseteket,
hol az észlelések rosszak voltak (különösen, melyek
éjjel történtek), kielégítők. Bournonville-re 10—15 cm.
pontossággal lehet jelezni; Questreques-, Hesdig
neul- és Pont-de-Briques-re nézve 20—25 cm. pon
tossággal, mely szintén kielégítő ; ez utóbbi helyen
még a tenger árapálya is befolyásolja a vízmagas
ságot.
Ami az árvíz leérkezési idejét illeti, erre nézve
következők jegyezhetők meg:
a bournonvillei maximum rendesen 1 óra múlva
áll be a desvresi eső megszűnte után. (Néha, mint
láttuk, kivételesen az eső megszűnte előtt is be
állhat a maximum);
ha a questrequesi zsilipek egészen nyitva van
nak, a questrequesi maximum 27*— 3 V2 óra múlva
áll be a bournonvillei után; ha a zsilipek zárva
vannak, a két maximum közötti idő megkisebbedik,
néha 0 lesz;
a questrequesi maximum után 2—3 órával áll
be a hesdigneuli maximum;
Hesdigneul és Pont-de-Briques közt IV*—2 óra
a leérkezés ideje, de e tartamot az árapály tüne
ménye nagyobbítliatja, kisebbítheti, sőt negativ ér
tékre is változtathatja.
Látható, hogy rendes körülmények közt 6 —7
órával előbb lehet Pont-de-Briques-re nézve jelezni
az árvizet bekövetkezése előtt.
Az esőből való következtetés körülbelül egy
órai előnyt nyújt, ami igen fontos, tekintve az ár
víz gyors leérkezését.
Az árhullám veszélyességének előrejelzéséhez
kiváló fontosságú azon vízállás ismerete, melynél
a kiöntés kezdődik, vagyis a partok magassága.
Bournonvillenél a kiöntések leginkább a réteket
borítják el vízzel és csak ritkán a közlekedési u tat;

a rétek elbontása még haszonnal is jár; a többi
helyeken azonban az árvíz különösen a közlekedő
utakra nézve veszélyes.
Bournonvillenél a kiöntések 1 -6 m.-nél kezdőd
nek és P69 m.-nél általánossá válnak.
Questrequesnél 3-68 m.-nél kezdődnek a ki
öntések és 3-80 m.-nél a közlekedő utat is elbo
rítják :
Hesdigneul-nél a partmagasság ЗАО m .; a köz
lekedő útat 3‘50—3’80 m. magasságú víz önti el.
Pont-de-Briquesnél a közlekedő útat 2-82 m.
magasságú víz borítja el.
Bournonvillenél az árvíz magasságát kisebbí
teni nem lehet, míg a többi állomásokra nézve a
malmok zsilipjeinek kezelésével a víz egy része
visszatartható és az árvíz magassága megkiseb
bíthető.
A Boulogne-nál lévő zárógát zsilipjeinek keze
lésével pedig a dagály Pont-de-Briques-ig való vissza
hatása csökkenthető, vagy meg is szüntethető
Végül megemlíthető az árvizeknek talajjavítás
czéljára való felhasználása is, mely szintén hozzá
járni az árvízmagasság megkisebbítéséhez. Ugyanis
igen sok helyen veszik ki a Liane folyó vizét, hogy
vele a földeket öntözzék. Ennek a körülménynek
megvan a maga fontossága, mert a Liane vízhozo
mánya még árvíz idején sem nagyon jelentékeny.
Összefoglalva a mondottakat, az árvíz előre
jelzését tehát Voisin azon alapon oldja meg, hogy
az eső mennyiségét a talaj telítettségi fokával hozza
viszonyba. A talaj telítettségi fokát a folyó víz
állása adja. 0 4 m. magas vízállás a bournonvillei
mérczén megfelel a talaj teljes telítettségének.
Ha a talaj telített, akkor az eső nagysága és
bournonvillei árhullám relativ (az áradást meg
előző minimumtól számított) magassága között igen
egyszerű az összefüggés és az egy görbével fejez
hető ki, mely aztán előrejelző ábrául is szolgál.
Ha a talaj nincs telítve, akkor előbb meg kell
határozni az eső mennyiségét, mely azt telíti s
aztán a még megmaradó ú. n. e ffe k tiv eső hatása
az előbbi ábra szerint megállapítható
Végül némi correctiók válnak szükségessé az
eső óránkénti sebességéből és egyenlőtlen eloszlá
sából kifolyólag.

III. Általános tervezet a csapadék mennyisége
és a folyók vízállásai közötti összefüggés meg
határozására.
Voisin nagybecsű tanulmánya után megpró
bálom itt a vízállásoknak a csapadék mennyiségéből
való előrejelzése módját valamely nagyobb, szét
ágazó medencze esetére megállapítani.
A feladat nehéz, mert a vízállásokat a csapa
dék mennyiségén kívül annyi más tényező befolyá
solja, hogy e tényezők közötti relátio meghatáro
zására valamely általános érvényű formulát adni
szinte lehetetlennek látszik.
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Már magának a csapadék mennyiségének meg
határozása is nehéz, mert a csapadékmérő állo
mások adatai nem mérik a csapadék mennyiségét,
hanem csak éppen a csapadék fokát úgy, mint a
hőmérő nem adja meg a meleg mennyiségét, hanem
csak az intenzitását. Kis medenczékben, hol az eső
eloszlása inkább egyenletes, a csapadéknak m m .ekben kifejezett magassága arányos a lehullott
összes esőmennyiséggel. De ha szétágazó medenczével van dolgunk, hol az egyes vízgyűjtőkön fel
állított csapadékmérő állomások adatai különbözők,
ekkor az eső m in.-eк számából egyszerűen nem
következtethetünk az eső mennyiségére, hanem az
egyes vízgyűjtők kiterjedtségét is figyelembe kell
venni.
Mindazonáltal, ha a csapadék mennyiségét
meghatározhatjuk is, vagy legalább e mennyiséggel
arányos tényezőt állapíthatunk meg: még mindig
nem lehetne valamely egyszerű arány útján belőle
a vízállásokra következtetni. Míg a csapadék a
folyó mederbe jut, alá van vetve igen különböző
tényezők behatásának.
Mindenek előtt nem közönbös, vájjon hó, vagy
eső alakjában hullott-e a csapadék? Ha hó alak
jában hullott le, akkor csak elolvadás után jöhet
a csapadék a folyó medrébe, ami egy újabb ténye
zőnek, a hőmérsékletnek behatását feltételezi. Hir
telen beálló magas hőfok hirtelen elolvadást s így
tetemesebb árvizet okoz, mint lassan emelkedő hő
mérséklet. Azután, amíg a víz lehuzódik, ez útja
közben egyrésze elpárolog, más része beszivárog a
talajba. Míg a párolgásra nézve leginkább a hőmér
séklet és a levegő párával való telítettsége hat,
addig a beszivárgás a talaj kötöttségétől (ide értve
a fagvás okozta kötöttséget is) vízzel való telített
ségétől, esésétől, növényzettel való elborítottságától
s igen sok más körülménytől is függ.
Mind ezeket a viszonyokat figyelembe venni s
egymással teljes összhangba hozni, szóval absolut
pontosságot elérni a tényezők egymásra hatásának
megállapításakor nem lehet s megelégedhetünk, ha
nagyjában vonatkoztatásba hozhatjuk őket.
Éppen ezért csakis a főbb változó mennyiségek
összefüggését fogjuk kutatni. A főbb változók pe
dig a következők:
1. A csapadék mennyisége.
2. A csapadék minősége (eső, hó).
3. A hőmérséklet.
4. A talaj hygrométrikus foka.
5. A vízállás.
E sorozat összeállításakor figyelmen kívül hagy
tam a kevésbbé fontos változókat. A z állandó
m e n n y isé g e k pedig (pl. a völgy alakja, szorulatok,
a vízgyűjtő terület nagysága, a talaj kötöttsége,
erdőségek stb.), melyek befolyásolják a vízállásokat
és egy bizonyos vízmérczére nézve állandó hatást
gyakorolnak, fontosságuk szerint, mint az ismeret
lenek együtthatói, vagy pedig, mint független,
állandó tényezők különböző nyomatékkai fognak
érvényesülni a relátióban.
É v k ö n y v VII.

így pl. legyen két csapadékmérő állomás, melyek
közül az egyik kétszer akkora vízgyűjtőre irányadó,
mint a másik; ekkor az előbbinek fontossága 2 ,
míg az utóbbié csak 1. Vagy pl. két közel egyenlő
vízgyűjtő területre irányadó csapadék állomás közül
azé a nagyobb fontosság, amelyiknek talaja vízál
lóbb. így hát ez állandó tényezők csakis mint az
ismeretlenek coefficiensei fognak szerepelni.
De a változók közül a hőmérséklet inkább
télen és kora tavaszszal, szóval akkor, midőn fagyok
és olvadások vannak, befolyásolja a vízállásokat;
a csapadék minősége pedig oly vízgyűjtőnél, mint
a minő a Tiszáé, mely kívül esik az örök hó ha
tárán, szintén csak a téli és tavaszi időszakban
vehető figyelembe.
Ha tehát a csapadék és vízállások közötti össze
függés kutatását két részre osztjuk a csapadék
minősége szerint: akkor feladatunk nagyban fog
egyszerűsülni.
Két kérdés megoldásával kell hát foglalkoz
nunk :
1 . minő vízállások várhatók az esőzések követ
keztében,
2 . minő befolyással van a télen lehullott hó
mennyisége kapcsolatban a lég változó hőmérsék
letével a tavaszi árvíz magasságára?
Tárgyalás alá veszszük először az egyszerűbb
esetet, az eső és a vízállások közötti összefüggés
meghatározását.
Ez esetben a következő változóink vannak:
1 . a csapadék mennyisége,
2 . a talaj hygrométrikus foka,
3. a vízállás.
Jelöljük a keresett vízállást z betűvel, a csa
padék mennyiségét x betűvel, a talaj hygrométrikus
fokát y-nal, akkor foglalkoznunk kell a
z = f (xy)
függvény feloldásával.
E függvénynek analitikai formulában való ki
fejezése igen nehéz, mert a változók egymás közötti
viszonyának, valamint az állandók között levő
viszonynak meghatározására kevés támaszpontunk
van. Csakis az eredményeket a változók némely
értékeinél a közöttük levő összefüggés nélkül is
merjük. Ily körülmények közt leginkább czélra
vezet a grafikai megoldás, t. i. ha az összefüggésük
ben nem ismeretes tényezőket a jelentkező s ismert
eredményeik szerint valamely módon ábrázoljuk.
A három változóval bíró függvény valamely
felszint állapítván meg, valójában csak a térben
volna ábrázolható. De átalánosan ismert mód ily ese
tekben a felszint egy síkra való vetületűvel állítni
elő oly módon, hogy a síkban hiányzó 3-ik méretet
nivó görbékkel tüntetjük ki.
Nézzük most ezek után mindenek előtt azt,
hogy a függvény változói miként határozhatók meg
közelebbről.
A csapadék a' mennyisége igen tökéletlenül
állapítható meg. Valamely vízgyűjtő területen el13
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helyezett csapadékállomások megadják ugyan
helyenként a csapadék magasságát, de a vízállás
nem e relativ, hanem az absolut adatokkal van
viszonyban. Hogy tehát a csapadék fokából a csa
padék mennyiségére következtethessünk, szükséges
a vízgyűjtő terület nagyságát is combinátióba venni.
De itt is csak közelítéssel élhetünk.
Legyen a vízgyűjtő terület nagysága t, legyen
a csapadékmérő államások száma e vízgyűjtő terü
leten n ; legyen a csapadék közép magassága, vagyis
az egyes állomásokon észlelt csapadék magasságok
közepe m ; akkor a csapadék mennyisége e víz
gyűjtő területen t. m.
Most, ha felveszszük, hogy a vízmércze állo
másig, melynek vízállásaira következtetni akarunk
tx t, t 3 . . . . nagyságú medencze érezteti hatását
ж, m .2 m 3 . . . . magasságú csapadékkal, akkor az
összes csapadék mennyisége:
M — tl in 1 -p t 2
-p t 3 ш л -)- . . . .
Azonban e vízmennyiség nem érvényesül tel
jesen a vízállások létrehozásánál, amennyiben egy
része elpárolog, más része a talajba beszivárog. A
párolgást a terület nagyságával arányosnak téte
lezve fel (így az M érték is arányos marad a csa
padék azon mennyiségével, mely a vízállásak elő
idézésére kihat), csakis a beszivárgásra vonatkozó
körülmény az, mely bővebb vizsgálat tárgyát kell,
hogy képezze. De a talaj kötöttségét, mely a be
szivárgást befolyásolja, nehéz pontosan meghatá
rozni s számításba venni. Mégis, valamely megkö
zelítő eredmény elérése czéljából fölteszszük, hogy
a talaj kötöttség tekintetében három categoriába
osztályozható: a vizet átbocsátó, félig átbocsátó és
át nem bocsátó categoriába. E felosztás nem me
ríti ki mindazokat a változatokat, melyek a talaj
kötöttsége tekintetében előfordulhatnak és a föld
nemeknek valamelyik categoriába sorolása igen
nagy körültekintést kíván.
Különben a geológiai kutatások állapítják meg
a talaj minőségét s szolgáltatják a további ada
tokat combinátióinkhoz. Éppen így tekintetbe kell
venni még az erdők kiterjedését, melyek szintén
befolyásolják a víz lefolyását és úgy hatnak, mint
a talaj bizonyos mértékű kötöttsége.
A vizet teljesen át nem bocsátó talajnak ter
mészetesen a vízállásra vonatkozó hatása nagyobb,
mint a félig kötött, vagy teljesen laza szerkezetű
talajé. Vegyük föl, hogy a kötött talaj hatás foka
a, a félig kötötté ß és a teljesen lazáé 7.
Belgrand* pl. a Szajnának felső medenczéjére
nézve ez együtthatókat megállapította. Belgrand
úgy találta, hogy ha a kötött, lias és gránit ta
lajok vízáthatatlanságát 1 -gyel jelöljük, akkor a
félig kötött oxford-clay talajok vízáthatatlansága
0*024 és 0 1 6 közt változik, a teljesen laza, oolithos talajoké pedig 0006. Könnyű volna tehát az a ßу
együtthatók helyett hasonló esetben 1 , 0 -1 és 0*006

számokat tenni; azonban eszámokcsakaszajnamelléki
talajok hatásfokát fejezik ki jól s e hatásfok minden
egyes vidéken a talajok természete szerint külön
liatároznadó meg. Belgrand maga is érezte, hogy a
félig kötött oxford-clay vízátbocsátóság tekintetében
másként viselkedik, amint benne a márga, vagy a
mész az uralkodó és hatásfokát határértékek között
adta meg. Bármiként legyen is a dolog, az együtthatók
minden egyes vidékre nézve megállapíthatók és ki
számíthatók.
Legyen most valamely t vízgyűjtő terület t'"
laza, t” félig kötött és t' kötött szerkezetű részből
összetéve úgy, hogy:
t=

t" - f tf",

akkor a t területre eső csapadék mennyiség ha
tásfokát a
(a t'

-P ß£" -f- 7V") m

szorzat fejezi ki.
És ha most valamely több medenczéből álló
víz szerkezet csapadék mennyiségének hatásfokát H -1
keressük, az a következő kifejezéssel adhatómeg:
H

= ( a t / -P ß t " + i t / " ) гп 1 + (at / + ß t ' / + 71/ " ) m % +

тз + • • • •
Az (at' -p ß/" -p it’") kifejezések minden egyes
medenczére kiszámíthatók s előre megállapíthatók
úgy, hogy ha azokat egyenkint p p p . . .-mai je
löljük, a csapadékmennyiség hatásával arányos
tényezőt a következő képlet adja:
И з ' “Ь ß 4 " +

H

т 4 " ')

= p m x -p p m % -P p m s - f - ----

Megjegyzem itt, hogy a talaj kötöttségének
behatását az előbb lehozott képlet nem fejezi ki
pontosan, mert a háromféle szekezetű talajminő
ség arányszáma csak hozzávetőleges; továbbá ez
arányszámok a hőmérséklettől és a talaj nedvességi fokától is befolyásoltatván nem is vehetők
tulajdonképpen állandóknak. De mivel a hőmérséklet
okozta változásuk kevés s a talaj hygrometricus
fokát pedig még külön is tekintetbe veszszük: ezen
változást elhanyagolhatónak gondolom.
A H = p mx -(- p m2 -p p ms -f- . . . . kifejezés
csakis egy, a csapadék mennyiségének hatásával
arányos tényező lévén: egyszerűbb alakba hozható,
ha kikeressük а т-к közt levő legkisebb értéket s
azzal az összes t kát elosztjuk s az így nyert hánya
dosokat egész számokká kerekítjük ki. Ezen egész
számok aztán használhatók az /n,
m s mennyi
ségek koefficienséül.
így pl. h a: p = 528, p = 391, p = 104 lenne,
akkor p ( - ) 5, p (=) 4, p (=) 1 vehető számításba
úgy, hogy H értékét az (5/n, + 4m , + m 3) kifeje
zés adná meg. Világosan látható, hogy itt az 5,
4, 1 tényezők a csapadékmérő állomások nvomatékát határozzák meg.
Most vegyük tárgyalás alá a 2-ik tényezőt, a
talaj hygrométrikus fokát.

* B e lg r a n d : (É tu d e s h y d ro lo g iq u e s d a n s le s g r a n ite s et le s te r r a in s ju r a s s iq u e s fo r m a n t la zo n e su p érieu re du b a s s in de la
Seine. A n n a le s d e s P o n ts e t C h a u ssées. 1846. I I . sem .).
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A talaj nedvesség! fokát a kutak vízszinének
magasságából, a források vízbőségéből pontosan
megállapíthatnék; de ez eljárás hosszadalmas és
kevéssé vezetne czélhoz.
Sokkal észszerűbb az a mód, melyet Voisin
ajánl, bogy a talajnak vízzel való telítettségét a
folyó vízállásával mérjük. Tényleg, ha az esőzés
megszűntével a felszíni vizek már lehúzódtak, a
folyót nem táplálja más, mint a talajvíz úgy, hogy a
folyó vízállása mértékéül szolgálhat a telítettségnek.
Különben a talaj hygrométrikus foka, bár igen
fontos tényező, még sem játszik pl. a Tisza völ
gyében olyan nagy szerepet, mint a Szajna medenczéjében. A Tisza vízgyűjtője sokkal kötüttebb talajú
vidék, mint a Szajna mente, melynek talaja 3/4 rész
ben átbocsátó. A Tisza forrásvidékén egy nagy nyári
zápor, vagy néhány napig tartó csendes eső már bő
séges felszíni csörgedezést eredményez. A Szajnán, ha
a talaj száraz, úgy a nyári esőknek nincs lényeges
behatásuk a vízállásokra. A Szajna legnagyobb ár
vizei rendesen hosszasan tartó esős időszak után,
midőn a talajvíz magasra emelkedik, jóformán hó
napokkal előre megjósolhatok. Ilynemű jóslás a
Tiszán nem volna lehetséges. Más a természete a
Szajnának és más a Tiszának.
Minden bizonynyal azonban lényeges factor az
áradás nagyságára a folyónak az esőzés kezdetén
lévő vízállása, mely a folyó á lla p o tá t fe je z i k i
a z á ra d á s előtt.
Ha most e factort kombináljuk az eső mennyi
ségével, mely a v á lto zá s n a k mértéke, akkor az új
állapotra az árvíz magasságára következtethetünk.
Szedjük tehát össze előző idők adatait; keres
sük ki az eső mennyiségét, illetőleg az ezzel ará
nyos H tényezőket és az esőzés kezdetén a leg
felsőbb vízmérczén mutatkozó minimális vízállásokat,
valamint e két adatnak megfelelő árvizek maximá
lis magasságait.
Ha most a derékszögű coordinata rendszer x
tengelyére az eső kiszámított hatásfokát H- 1 , у
tengelyére az áradást megelőző minimumot viszszük
fel, akkor e két coordinata egy pontot határoz meg
a síkban. E pont mellé írjuk oda a megfelelő árvíz
magasságát. Hasonló eljárással egész hálózatát
nyerhetjük az árvíz magasságok pontjainak s ha e
pontok bizonyos szabályszerűséggel helyezkednek
el, úgy könnyű a nívó görbéket közöttük meg
szerkeszteni, vagyis a z = f ( x y ) felszínnek az x y
síkra való vetületét előállítani. És ezzel a feladat
meg van oldva.
Az árvíz előrejelzése most úgy történik, hogy
képezzük a beérkező jelentések alapján az x és у
mennyiségeket s az ezeknek megfelelő pont z értékét
a nívógörbék segítségével egyszerűen leolvassuk.
Ezen eljárás annyiban is különbözik a Voisin
eljárásától, hogy Voisin a talaj saturált vagy nem
saturált volta szerint két részre osztotta a feladatot,
míg az éppen leírt módszer e két eljárást egyesíti.
Továbbá az eső egyenlőtlen eloszlását és a
talaj kötöttségét még külön tekintetbe vettem,

amennyiben szétágazó medenczéknél erre különös
súlyt kell fektetni. A Liane folyónál is némi correctiók váltak már szükségessé az eső egyenlőtlen
eloszlása miatt.
Nincs azonban tekintetbe véve fejtegetéseim
nél az eső óránkénti sebessége, úgy, hogy az éppen
lehozott eljárással csakis a vidék normális esőzésé
nek megfelelő lecsapódások hatása volna mérhető.
Kivételesen nagy, vagy kivételesen kis esőknél te
hát correctiókra lenne szükség és a tapasztalat,
mint a Liane folyónál is láttuk, módot fog nyúj
tani e correctiókra.
Föl kell hívnom még a figyelmet arra a körül
ményre, hogy a nagyobb vízgyűjtő apróbb medenczéire hullott csapadék, nem egyforma idő alatt
érkezik le az észlelő mérczéhez. E körülmény ugyan
lényeges, de úgy hiszem, hogy az eső hatásával
arányos H értékben, mely a vízgyűjtők fontossági
coefficiensét tartalmazza, némi részben már kifeje
zésre jut. Ugyanis rendesen van a vízgyűjtők között
egy legnagyobb, legfontosabb, mely kiterjedt volta
és kötöttsége, valamint a reá hulló magas eső miatt
a főszerepet játsza és a többi vízgyűjtő jóformán
csak correctiókat ad. Ha pedig két vagy több egy
forma kiterjedésű nagyobb vízgyűjtő van, akkor
ezek kiterjedtségük egyformasága következtében a
csapadék leérkezésének idejére is egyforma beha
tással vannak. És így azt hiszem, hogy az éppen
leírt mód kielégítő eredményeket fog adni.
Végül meg kell említenem, hogy a hegyvidéki
mércze vízállásainak játéka igen csekély szokott
lenni. Pl. М.-Szigetnél 2‘63 m., Munkácsnál 2'85 m.,
Ungvárnál 2'90 m., Margittánál 2-11 m. stb. a leg
kisebb és legnagyobb vízállások közötti különbség úgy,
hogy jelentékeny csapadékváltozásoknak kevésbhé
jelentékeny vízállásváltozások felelnek meg. E kö
rülmény igen fontos és az előrejelzés pontosságát
elősegíti.
Látjuk továbbá sok esetben, hogy a felső mérczéken tartós és egyenletes esőnél gyakran fordul
elő órák hosszán át a víznek bizonyos nívón való
stagnálása. A Liane folyón Voisin meghatározta
azt a magasságot, melyen túl a víz nem emelkedlietik.
Különben a vízállásoknak a csapadék mennyi
ségéből való előrejelző módja, melyet nagyobb medenczére kiterjeszteni megpróbáltam, nem akar az
egyszerű kísérletnél több lenni. A gyakorlat mutatja
majd meg értékét s azt, vájjon helyes alapon tör
tént-e a vízállásokat befolyásoló tényezők egybe
vetése ; én itt csak útat akartam mutatni a kísér
letezés mi módon való megkezdésére.
Ami a hó mennyiségéből a vízállásokra való
következtetést illeti, úgy az még bonyolódottabb
és nehezebb feladat az előbbinél.
Pedig pl. a Tiszánál éppen ez a fontosabb és
a Tisza legmagasabb árvizei éppen a tavaszi hóolvadások következményei. Ezért e feladat taglalá
sánál főként azon viszonyokat tartom szem előtt,
melyek a Tisza mentén fordulnak elő, hol a hegyek
13*
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nem nyúlnak fel az örök hó határába és a télen
hullott hó nagyrésze szinte rögtönösen olvad el a
tavasz beálltakor.
Mielőtt azonban e kérdés taglalásába fognánk,
soroljuk elő azon több változó mennyiségeket, melyek
itt számba veendők. E változók:
1. A télen és tavaszszal hullott hó mennyisége;
2. A téli és tavaszi meleg mennyiség, mely a
hó olvasztására kihat.
3. Az eső azon mennyisége, mely az általános
olvadást előidézi.
4. A talaj hygrométrikus foka.
5. A vízállások.
A főtényezőt itt a vízállások nagyságára nézve
a hó azon mennyisége képezi, mely tavaszszal hir
telen olvad. Ezt a mennyiséget azonban csak igen
hozzávetőlegesen határozhatjuk meg.
A havazások a mi vidékeinken körülbelül no
vember közepétől márczius közepéig tartanak. Azon
ban a hirtelen változó hőmérséklet következtében
igen gyakran esőzések váltják fel a havazásokat
s csak kivételes, hideg időjárás mellett marad meg
a télen lehullott hó összes mennyisége egész tava
szig. Leggyakrabban a hómennyiség egy része idő
közönkénti olvadás következtében lelnízódik már
a mederbe anélkül, hogy ott valamely jelentékeny
vízszínváltozást okozna s a tavaszi általános olva
dáskor, mely éppen az árvizet idézi elő, nem fog
a télen lehullott összes hőmennyiség hatni. A hó
réteg vastagságát nem lehet irányadóul felvenni a
hó mennyiségére nézve, mert a laza és vastag hó
réteg, valamint a vékony és tömörült hóréteg ha
tásfokára nézve nem tudnánk valamely útbaigazító
megállapítást tenni. Ugyanis a frissen esett hó faj
súlya 019, míg tömörült állapotban a fajsúly 0‘80-ra
is fölmehet s így ugyanazon vastagság mellett ez
utóbbi alakban a hó négyszerié több vizet szol
gáltat, mint előbbi alakjában. A hónak íájsúlyára
vonatkozólag pedig az észlelő állomások nem szol
gáltatnak adatokat.
Azonban megállapítható, hogy a tavaszig
összegyűlő hő tömégére a téli közép hőmérséklet,
illetőleg a meleg mennyisége van behatással s az
olvadás, vagyis a hőmennyiség veszteségének mér
téke éppen ez a melegmennyiség.
Ha tehát az összes, télen hullott hómennyi
séget (melyet a csapadékállomások vízalakban mér
nek) nyersen veszsziik figyelembe s aztán kapcso
latba hozzuk a hőmennyiséggel, mely a télen
jelenkezett, akkor e kapcsolattal, a hőmennyiség
behatásának közelítőleg helyes mértékét állapítot
tuk meg.
Ha megtudnék határozni pontosan a caloriák
mennyiségét, mely a hóolvadásra kihatott egészen
a tavaszi általános olvadásig, akkor az olvadás
mértékét, és a még el nem olvadt hó mennyiségét
is pontosan kiszámíthatnék.
De mi csakis az egyes csapadékmérő állomások
napről-napra észlelt hőfokait ismerjük. Ha most e
hőfokokat azon terület nagyságával hozzuk kap

csolatba, melyre irányadók, akkor a melegmennyi
ségére arányos tényezőket nyerünk.
Hogy némi rendszert hozzunk be valamely
kiterjedtebb medencze állomásainak változó hőfokai
csoportosításába, gondoljuk, hogy a T medencze
tx t, t. . . . . stb. területrészekből áll úgy, hogy
T —

-(- t 3 . . . .

Már most minden egyes t területen levő hő
mérő állomásból meghatározhatjuk azon középhő
fokot, melylyel a t terület bizonyos időszak alatt,
jelen esetben télen (nov. 15. — márcz. 15-ig) bírt,
s mely hőfok a t területre hullott hőmennyiség
állapotára lényeges befolyást gyakorolt, Legyen e
téli közéj) hőmérséklet h ; akkor a th szorzat arányos
azzal a középhőmérséklettel, mely a tél folyamán
a területre hatott. A
t\ h l -\- ta h.t + t 3 A, -J- . . . .
t
kifejezés pedig arányos az egész vízgyűjtő terület
közép hőmérsékletével.
Ha azonban a vidék klimatikus viszonyai meg
lehetősen egyenletesek, úgy a hőmérséklet válto
zásait legkönnyebben egyetlen észlelő helyen vészszűk figyelembe, föltételezvén, hogy a többi észlelő
helyek hőmérsékletei csak valamely állandóval kü
lönböznek amazétól. Ily formán jár el pl. Im b e a u x
a Durance völgyében, hol ő egyedül Apt község
hőmérsékletét veszi irányadónak az egész vízgyűj
tőre nézve, még pedig nem azért, mintha min
denütt egyenlő volna a hőmérséklet, hanem azért,
mert föltételezi, hogy mindenütt egyformán változik.
Már most, ha tudjuk a lehullott, nyers hó
tömeg nagyságát és a téli közép hőmérsékletet,
akkor már vonhatunk némi következtetést a tavaszi
árvíz nagyságára.
Legalább általános vonásokban megmondhat
juk, vájjon kisszerű, közepes, nagy, vagy éppen
kivételes árvíztől lehet-e tartani. Természetes, hogy
a tavaszi árvíz nagysága még igen sok más körül
ménytől is függ, amint azokat később számításba
is fogjuk venni, de az is bizonyos, hogy a téli ha
vazás mértékéből és a közép hőmérséklet nagy
ságából anélkül, hogy numerikus jelzést adnánk,
bizonyos határértékeket állapíthatunk meg az árvíz
nagyságára nézve, még pedig már meglehetősen
jő előre.
E czélból előző idők adatai szerint a derék
szögű coordináta rendszer x tengelyére vigyük föl
a téli hőmérséklettel arányos tényezőt, az у ten
gelyre a leesett hőmennyiséggel arányos tényezőt
(mely az esőmennyiség számításakor megállapított
módon határozható meg) s az így megállapított
pontnak tulajdonítsuk a tavaszi árvíz nagyságát.
Ezen elrendezés mellett tapasztalni fogjuk, hogy a
pontok bizonyos szabályszerűséggel helyezkednek
el s e szabályszerűségből aztán bizonyos határérté
keket állapíthatunk meg a következő árvíz esetére.
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Hogy e szabályszerűség tényleg mutatkozik a esőtől separáltan egyedül a hóolvadás hatását tün
hőmérsék, a hőmennyiség és az árvíz magassága teti fel.
Az előrejelzés azután úgy történik, hogy az
közt, nehány példából könnyen belátható.
Az 1886/87, és 1887/88. évek telén körülbelül eső hatását az eső ábrából, a hó hatását a hó
egyforma mennyiségű, még pedig igen te te m e s hő ábrából külön-külön meghatározzuk s az így nyert
mennyiség hullott a Tisza forrás vidékére; de az értékeket összegeljük. Ez összeg adja aztán a kere
1886/87. év téli közép hőmérséklete sokkal nagyobb sett vízmagasságot.
Természetes, hogy e módszer értékét csakis a
volt, mint az 1887/89. évié. Az előbbi tél enyhe idő
járása elolvasztotta már a tél folyamán a hó nagy gyakorlat fogja megállapítani. Ámbár igyekeztem
részét, míg az utóbbi kemény tél alkalmával a hó leg körültekintőleg eljárni, mégis sokféle tényezőt hagy
jelentékenyebb része tavaszig megmaradt. Éppen tam számításon kívül; hiszen a természeti jelen
azért az 1887. évi tavaszi árvíz nem volt nagyon ma ségek összes eshetőségeit tekintetbe venni szinte
gas, míg az 1888. évi egyike volt a rendkívüli árvi lehetetlenség.
így a tavaszi árvizeknél is igen gyakran több
zeknek. Éppen így látjuk más évekről, hogy kevés
hócsapadék és enyhe téli hőmérséklet alig okoz egymás után jövő eső és árhullám szokott előfordulni.
tetemes árhullámot, mint azt pl. az 1893/94. évi Az esőnek és olvadásnak ezen megoszlására elő
tél is mutatja.
zetes szabály nem állítható fel.
De majd a gyakorlat meg fogja mutatni azon
Mindezen adatok azonban az árvíz magassá
gának csak megközelítésére jók. De már e megköze correctiókat, melyeket ily esetben tenni kell. Én itt
lítés igen becses szolgálatot tesz, mert az árvíz csak körvonaloztam a gondolkodás menetét, melyet
előtt betekkel megtehető, s a lakosságot a fenye a czél elérésére jónak véltem.
gető veszedelemre felhívja, vagy oktalan rettegés
től előre megóvja.
IV. A szajnai hydrométriai szolgálat.
Azonban, mint a tapasztalat a Tisza vidékén
Árvízjelzö módszerek.
igazolja, a tavaszi árvíz nagyságára igen jelenté
Míg az esőből való árvízjelzés kérdése nincs
keny mértékben hat ki az a hirtelen jövő, bőséges,
egész teljességében megoldva, addig valamely felső
meleg tavaszi eső, mely a havat elolvasztja.
Vegyük hát számításba külön azt a hatást, mérczén jelentkező vízállásokból valamely alsó mércze
melyet e tavaszi eső okoz és azt a hatást, melyet vízállásaira való következtetésnek többféle és igen
a hó mennyisége idéz elő. Ezen két hatást pedig, sikeres módja ismeretes.
Már maga Belgrand érezte a nehézséget, mely
mely a valóságban összegelve mutatkozik, a követ
kező módon választhatjuk szét:
a csapadék mennyisége és a vízállások közötti
Határozzuk meg azon ábrából, melyet az eső összefüggés megállapításánál fölmerül, és éppen
zésnek a vízállások magasságára való hatására már ezért leginkább a vízállások közötti összefüggés
előzőleg megállapítottunk, az eső mennyisége és a pontosabb meghatározására törekedett; a csapadék
folyó vízállása, vagyis a talaj hygrométrikus foka mennyiségéből, eloszlásából stb. csakis általános
tekintetbevételével a keletkező árhullám magas érvényű törvényeket hozott le ; a vízállások közötti
ságát. E magasság különbözni fog a tényleges ma összefüggésre vonatkozólag pedig sikerült neki a
gasságtól, még pedig kisebb lesz, mert az árvíz Szajna medenczéjében különleges szabályokat is
felállítani.
előidézésére az elolvadó hőmennyiség is befolyt.
Belgrand fő működési tere a Szajna medeiiE z a kü lö n b ség te h á t m é r té k é ü l szolgál
a n n a k, hogy a hó o lva d á s m e n n y i víztö b b lete t czéje volt. 1854-ben a közmunkaminister megbízá
szo lg á lta to tt a folyónak.
sából szervezte a szajnavölgyi hydrométriai szol
Ha most készítünk egy másik ábrát, derék gálatot, mely mai napig jóformán ugyanazon alak
szögű coordináta rendszer segítségével úgy, hogy ban van meg, mint Belgrand életében. „Oly teljes
az X tengelyre a téli közép hőmérsékletet, az у módon alkotta azt meg — mondja Lemoine fő
tengelyre a hőmennyiséget viszszük föl és e coor- mérnök egyik értekezésében* — hogy utódainak
dinátáknak megfelelő pontok mellé felírjuk azon semmi lényegest nem kellett hozzá tenniök s ők
vízmagasságot, mely a hóolvadásből eredt s mely csak éppen összeszedték fáradozásainak gyümölcseit.“
nek értékét az éppen leírt módszer szerint határoz
A szajnai hydrométriai szolgálat volt aztán
tuk m eg: akkor oly pont hálózatot nyerünk, mely mintaképe később egész Francziaországban a többi
alkalmas lesz arra, hogy a hóolvadás hatásának ilynemű szervezeteknek.
Mikor Belgrand 1878-ban meghalt és L a la n n e,
nívógörbéit megszerkeszszük.
így tehát a tavaszi árvizekre nézve, melyeket az École des Ponts et Chaussées igazgatója vette
a meleg eső és a télen hullott hó idéz elő, két át a szolgálat vezetését, a közmunkaministerium
ábránk lesz.
Lalanne indítványára az összes jelentősebb franczia
Az egyik ábra az eső hatását mutatja úgy, folyókra egyöntetű hydrométriai szolgálatot léte
mintha hó nem is volna; a másik ábra pedig az sített.
Georges Lemoine: Note historique sur le service hydrométrique du bassin de la Seine. Annales des P. et Ch. 1880. I. sem.
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így az állam nagy és költséges feladatot vál
lalt magára az árvízi érdekeltekkel szemben, de a
feladatnak jól megfelel és az ebből származó ha
szon sokszorosan visszafizeti a költségeket.
Később Lalanne utóda Lefébure de Fonrcy
összegyűjtötte azon műszaki adatokat és észlele
teket, melyek a hydrométriai szolgálat alapját
képezik és e gyűjteményt „Manuel hydrologique du
bassin de la Seine“ czímen közkézre adták. Éppen
így összegyűjtötték az administrativ szervezetre
vonatkozó szabályokat, és egy kötetbe foglalva azt
is kiadták.
A szajnai hydrométriai szolgálatnak úgy ad
ministrativ, mint műszaki részét a Vízrajzi Év
könyvek II. és IV. kötetei bőven ismertetik s éppen
ezért itt csak egy-egy rövid megjegyzést teszek e
szervezet két ágára.
Az administrativ szolgálat feladata kettős:
1 . az észleletek megejtése és 2 . az adatok és jel
zések pontos továbbítása. Az észleleteket nemcsak a
Szajnán, hanem általában minden franczia folyó
völgyében, még pedig úgy a csapadékra, mint a
folyók vízállásaira vonatkozókat, a cantonnier-k
teljesítik. Ezek a cantonnier-k az útmunka szolgá
latában levő állami alkalmazottak (útkaparó-féle
emberek), kik igen csekély, évi 30—60 franknyi
pótdíjért végzik úgy az őszleleteket, mint az
észleletek feladását a sürgöny hivatalban. Azonban
vannak olyan egyének is megbízva e teendők végzé
sével, kik a vizi szolgálatban állanak, mint zs ilip 
őrök, vagy conclucteurök (megfelelnek a mi vízmestereinknek).
A kellőleg és czélszerűen kiszemelt csapadékés vízmérő állomások naponkint megküldik sürgö
nyeiket a központi hivatalnak Párisba és a kivá
nalmaknak megfelelően azon vidéki vízjelző állo
másoknak, melyeket a folyók felsőbb szakaszaira
nézve létesítettek. Ugyanis a völgyek magasabb
részeire oly hamar érkezik le a hegyekből az árvíz,
hogy amíg a központból az erre vonatkozó jelzést
kiküldhetnék, a víz már odafut. Ezért szükséges
volt a szolgálatot egy bizonyos tekintetben decent
ralizálni, illetőleg másod- és harmadrangú vízjelző
központokat berendezni, melyek a hozzájuk jövő
közvetlen értesítések alapján a helyi árvíz magas
ságát idejekorán megjósolják. Mindeme kisebb ár
vízjelző centrumok természetesen összeköttetésben
állanak Párissal és nemcsak észleleteiket, hanem
jóslataikat is közük a fő központtal. A vízjelző
központi állomásokon a ponts et chanssées mér
nökeinek felügyelete alatt egy-egy conducteur (vízmester) van alkalmazva, ki az értesítéseket feldol
gozza, és árvíz idején a jelzést, mely jóformán a
kidolgozott módszer alapján csak mechanikus munka,
megteszi. A mérnök, ki a vízjelző szolgálaton kívül
más szolgálatokra is felügyel, csak árvíz idején,
vagy a szükséghez mérten ellenőrzi a conductenrt.
Ami a jelzések továbbítását illeti, úgy erre nézve
igen határozott, szigorú szabályzatok vannak. Min
denek előtt megállapították azon helyeket, melyekre

az árvíz előrejelzése szükséges. Nagy gonddal és
lelkiismeretes pontossággal összegyűjtötték azon
műtárgyak és helyek magasságait, melyek az árvíz
magasságára összehasonlításul szolgálhatnak és
annak veszélyességét kifejezik. Ilyen magasságok
a folyó természetes partjai, a töltések koronája, a
zsilipek küszöbe, a hidak pillérje stb. stb.
É s ezen a d a to k a n n yira fo n to sa k, hogy
n é lk ü lö k j ó á rv ízje lzé st n e m is le h e t tenni.
Aztán megállapították azon hivatalokat, érdekel
teket és egyéneket, kiknek az értesítések megküldése
szükséges. Az értesítések továbbítására pedig be
vonták a szükséghez mérten a megyei és városi
közigazgatási alkalmazottakat is úgy, hogy árvíz
idején kinek-kinek megvan a maga külön teendője,
melyet világos és rövid szabályok írnak elő.
Ami a szolgálat műszaki részét illeti, úgy azt
már az Évkönyvek bőven ismertették. Belgrand
hosszas tanulmány és kísérletezés után különböző
felső vízmérczék vízállásaiból combinálva megálla
pított egy képletet, melylyel Párisra nézve az ár
víz magasságát előre lehet jelezni. Azonban e kép
letnek semmi áltálanos érvénye nincs. Magára
Párisra nézve kielégítő eredményeket ad, bár ma
már correctiók válnak szükségessé. Ott voltam a
szajnai hydrométriai szolgálat irodájában s láttam,
mennyire bizonytalanok néha az eredmények, me
lyeket a Belgrand képlete szerint nyernek. És aztán
hiába próbálnánk más folyóra a Belgrand képleté
hez hasonló módon következtetni. Hiszen tulajdon
képpen nem is ismeretes az az út, a melyen Belgrand
ez eredményhez jutott. Mint valamely véletlen fel
találás, úgy áll előttünk e képlet, melynek egyedül
a Szajna párisi mérczéjére nézve van értéke.
Éppen ezért újabb időben igyekeztek a víz
állások közötti összefüggés törvényét közelebbről
meghatározni s olyan formulákat és szabályokat
felállítani, melyek minden folyóra érvényesek.
E tanulmányok persze csakis azon vízállások
előrejelzésére vonatkoznak, melyeknek összetarto
zása nyilván való, Ilyen vízállások az árhullámok
nak a különböző mérczéknél észlelt maximumai és
minimumai.
Az előrejelzési feladatot azután két részre
osztották; meghatározták külön az árhullám tető
pontjának le é rk e zé si id e jé t és ettől separáltan a
tetőzés m agasságát.
A kulmináczió leérkezése a folyó természetétől
függ. Nagy esésű, gyors vizeknél a kulminálás lehúzódása hirtelen. Pl. a Durance-on Sisterontól
Avignonig a Rhóne-ba ömléséig egy 157 km. hosszú
úton kevesebb, mint egy nap alatt jön le az árvíz.
Itt tehát az előrejelzés ideje nagyban korlátozva
van. Nyugodtabb folyású vizeken a kulminálás lehúzódása lassúbb, itt már napokkal előre lehet a
vízállásokat jósolni. Pl. Párisra nézve 3—4 nappal
a bekövetkezés előtt jelezhető az árhullám magas
sága. Még kedvezőbb a helyzet e tekintetben minálunk, a Tiszánál. A Tisza csöndes, nyugodt folyá
sával oly lassan viszi előre magas árhullámai tető-
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zését, hogy 10—14 nap is beletelik sokszor, míg
Ha két mércze között mellékfolyó nem ömlik
T.-Újlaktól Szolnokig leérkezik. Ily esetben persze be és a meder nem változik, akkor az árhullámok
az előrejelzést is igen nagy időre a bekövetkezés járása könnyen megállapítható s a felső mérczén
előtt lehet megejteni.
beálló maximumból az alsó mércze maximumát
Az árhullám tetőzésének leérkezése azonban pontosan lehet előrejelezni.
ugyanazon két állomás között is változó időben
Ha vizsgáljuk két ily hely között az árhullám
történik. Ha a két vízmércze közt mellékfolyó is lehuzódását, azt látjuk, hogy egyenletes, vagy ke
ömlik be, akkor ennek árhulláma a tetőzés leér véssé változó fenékesés mellett az árhullám lejebb
kezését elősegítheti, vagy késleltetheti aszerint, és lejebb haladva, mintegy kinyúlik a mederben.
amint a két árhullám különböző módon találkozik Legyen a 13. sz. ábrán valamely folyó hossz
egymással. És ily esetekben nagyon nehéz valami szelvénye vázlatosan feltüntetve; legyen az m n
pontos szabályt felállítani. Ha azonban mellékfolyó vonal a folyó permanens állapotának vízvonala és
nem ömlik be a két észlelő hely közt, a kulminá- legyen A B C valamely árhullám, mely éppen x he
czió leérkezési ideje így is változik, még pedig az lyen kulminál. Az árhullám áradó részének (В C)
árhullám magassága, a szél járása, a meder és nagyobb esése van, mint a permanens állapotnak
partok változásai stb. szerint.
(m n), míg az apadó résznek (A B ) esése kisebb.
Csatornákban, szabályos profil és egyenletes Ennélfogva az áradó rész a permanens állapothoz
esés mellett az árhullám előrehaladásának sebessé képest gyorsabban halad előre, míg az apadó rész
gét a következő képlet fejezi k i:
hátra marad. E kétféle mozgás folytán az árhullám
ellapul, kinyúlik és lejebb haladva nemcsak absolut
v = y g (H+h) + и
'm .

hol g a szabadesés gyorsulása, H a csatorna vízszinének magassága a fenéktől, h az árhullám ma
gassága a csatorna kezdeti vízszinétől és U a csa
torna kezdeti vizének középsebessége. E képletet
S c o tt R u s s e l állította föl, B u z in és G racíí pedig
helyességét kísérletekkel igazolták.* Látható e for
mulából, hogy az árhullám sebessége annál nagyobb,
minél nagyobb a magassága, ami természetes is, mert
nagyobb árhullámnak nagyobb esés és így nagyobb
sebesség is felel meg.
De e szabály egyáltalán nem alkalmazható a
folyóvizek árhullámára. Igaz ugyan, hogy jól kifej
lett, mély, szabályos alakú folyóknál az árhullám
annál gyorsabban fut alá, minél magasabb, azonban
kiöntő folyóknál, vagy olyan mederalakulatoknál,
ahol a víz magasságával a meder nagyon kiszé
lesedik, e törvénynek éppen ellenkezőjét tapasz
taljuk. Ily esetben a magasabb vízállásoknál az ár
hullám lehuzódása meglassúdik, mert a víztömeg nagy
területen árad szét és a súrlódás késleltető befolyása
csökkenti sebességét; ez esetben tehát ama gasság
éppen elnyújtja a kulminálás leérkezési idejét.
így látjuk a Tiszán, hogy míg a víz a meder
ben folyik, T.-Füredről Szolnokra l ‘/2—2 nap alatt
érkezik le az árhullám tetőpontja; addig, midőn a
folyó túlhágja partjait, a leérkezési idő 4—7 nap
között változik.
Különben a leérkezési idő pontos jelzése nem
olyan fontos; néhány óra, vagy éppen egy napnyi
eltérés nem okoz bajt, ha különben az árvíz magasságát
idejekorán jeleztük. Rendesen éppen ezért határértéke
ket szoktak megállapítani a kulmináczió leérkezésére
nézve, hogy az pl. egy bizonyos nap folyamán, vagy
két meghatározott időpont között fog beállani.
Sokkal nagyobb súlya van az előrejelzés másik
részének, az árhullám tetőzési magassága pontos
jóslásának.
* Graeff: Traité d’hydraulique.

(tengerszínfölötti), hanem relativ (a 0 víz, vagy
valamely permanens állapotnak megfelelő vízszíntől
mért) magassága is megkisebbedik.
így pl. az az árhullám, mely V.-Naménynál az
1890-iki kis vízszín fölé 1028 cm. magasra emel
kedett, Csapnál csak 964 cm.-t ért el az éppen
említett kis vízszín fölött. így tehát Naménytól
Csapig egy 58‘6 km. hosszú úton az árhullám rela
tív magassága 64 cm.-t kisebbedett. De ha a felső
mérczőtől az alsóig igen nagy esés-csökkenés van,
akkor a tüneménynek éppen fordítottját találjuk.
Ugyanis akkor az alsó mérczénél az árhullám, vala
mint mindenféle vízszín relativ magasssága meg
növekedik. Pl. az az árhullám, mely Tekeházánál
292 cm.-re emelkedett, az 1890. évi kis víz színe
fölé, Tisza-Ujlakon 457 cm.-t ért az említett évi
kis vízszín fölött; vagyis az árhullám relativ ma
gassága egy 25‘4 km. hosszú úton 165 cm.-t növe
kedett. Ezen növekedése a vízállásoknak az esés
csökkenéséből magyarázható; az a víztömeg, mely
fönt nagy esés mellett vékony rétegben folyhatott,
lenn kis esés mellett vastagabb rétegben folyik.
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Különben az árhullám alakja nyultabb és kiterjed
tebb ez esetben is az alsó mérczénél, mint a felső
nél. Ha pedig két mércze között mellékfolyó is
ömlik be, akkor az az árhullám relativ magassá
gára növesztöleg, vagy apasztólag hathat, aszerint,
amint a két folyó árhullámai különböző módon
találkoznak. Rendesen azonban az árhullámok leg
nagyobb kidudorodása az ily mellékfolyók beömlésénél van, mint azt Naménynál és Szegednél látjuk.
Ha két mércze közt mellékfolyó nem ömlik be,
úgy természetes, hogy amíg a meder változatlan,
az X helyen egyformán jelentkező árhullámok egy
forma változásokat fognak szenvedni, míg y-hoz
érnek és ezért az x és у helyen tetőző árhullámok
magasságai között nem nehéz a szabályt, az össze
függést megállapítani. Rendesen a felső mércze és
az alsó mércze knlminácziói, ha derékszögű koordi
náta rendszerre vonatkoztatjuk őket, valamely egye
nes vagy görbe vonal szerint függnek össze. Azon
ban, ha x és у közt az esés kevés, megtörténik,
hogy az x-nél egymás után külön-külön mutatkozó
árhullámok utolérik az előbb elindultakat és így
y-nál a tetőzés más módon fog beállani, mint egy
egyszerű árhullám esetén. Ekkor tehát az össze
függés a két mércze vízállásai közt más és sokkal
bonyolódottabb lesz.
Még nehezebb a feladat, ha két mércze között
mellékfolyó is ömlik be s ennek árhulláma is be
folyásolja a főfolyó árhullámát. Ilyenkor az előre
jelzés nem oly biztos, s a hibák nagyobbak szok
tak lenni.
Az előrejelzés pontosságát nagyban befolyásolja
még a folyó természete is. Gyors, heves jellegű
folyók, melyeknek nagy vízszín-változásaik vannak,
főképpen mellékfolyók beömlése esetén, nem enged
nek oly pontos előrejelzést, mint a lassú áradású
folyók, melyeknek emelkedése és leszállása bizonyos
szabályszerűséggel történik.
Azonban bármily helyesen és gonddal állapítsuk
is meg a vízállások közötti összefüggés törvényét,
mindig találunk eseteket, melyeknél az előrejelzett
és tényleges vízállás lényegesen eltér egymástól,
mert a folyó folyton változtatja medrét, irányát,
esését s egy előzetesen megállapított szabály egy
utólag változott körülményre már nem illik.
Ezen általánosságban elmondott elvek ma már
többféle speciális alkalmazásban ismeretesek.
Első volt Allard, a ponts et chaussées nyugal
mazott főfelügyelője, ki az árhullámok lelnízódására
s magasságának előrejelzésére oly szabályokat állí
tott fel, melyek minden folyóra alkalmazhatók.
Allard módszerét a Vízrajzi Évkönyvek IV.
kötete kimerítően ismerteti s én itt pár szóval
csakis azért említem fel e vízjelzés lényegét, hogy
néhány megjegyzést fűzhessek hozzá.
Allard egész általánosságban több folyó össze
folyásából eredő árhullám magasságát valamely alsó
mérczén úgy kapja meg, hogy combinatióba veszi
e folyók felsőbb mérczéin jelentkező vízállásokat.
E felsőbb mérczéket úgy válogatja össze, hogy azok

ról „egyidejűleg“ érkezzenek az árhullámok az
összefolyás alatt levő alsó ponthoz.
Jelentse most у az alsó mérczén az árhullám
keresett relativ magasságát, vagyis az áradást meg
előző minimum és az árhullám maximuma közötti
külömbséget és legyen x, x 2 х я stb. a mellékfolyók
árhullámainak relativ magassága, akkor felállítja e
képletet:
y = a (x l + x 2 + x 3 + ...)
Előző esetekből egész sorát nyeri az összetar
tozó у
x 2 x.A stb. értékeknek, melyekből a leg
kisebb négyzetek szerint а-t kiszámítja.
Azután meghatározza az árhullám 0 vízszín
fölötti magasságát, melyet az árhullám absolut
magasságának nevez. Jelölje ez esetben у az ár
hullám keresett absolut magasságát az alsó mérczén,
x x x, х.л . . . stb. a felső mérczék árhullámának
absolut magasságát, akkor felállítja a következő
képletet:
У = a (xx 4- x 2 - f х.л + . . . ; + b.
Összetartozó у x, x2 x3 stb. értékekből a leg
kisebb négyzetek elmélete szerint kiszámítja a és b
együtthatókat.
Allard e kétféle módon nyert vízszín-magasságok
közepét veszi és ezt jelzi az árhullám magasságául.
Van Allardnak még egy harmadik képlete is.
E képletnél föltételezi, hogy az x, x2 x, értékeknek,
az egyes folyókon észlelt árhullámok relativ magas
ságainak a folyók nagysága szerint különböző nyo
matékük van s e körülménynek a következő for
mulával ad kifejezést :
у — a xt + b x2—
(- c x3 4 - . . . .
Ez esetben is az együtthatókat a legkisebb
négyzetek elmélete szerint számítja ki.
Végül meg kell említenem, hogy mindezen ered
ményeket grafikailag is feltünteti s ez által ábrákat
nyer, melyek e formulákat szemléltetik s melyek
az előrejelzés megejtésére ép úgy alkalmazhatók,
mint a formulák.
íme látjuk, hogy e képletek az árvízjelzés pro
blémáját egész teljességében és általánosságában
megoldják, ha azon föltevések, melyekből Allard
kiindul, helyesek.
Mindenek előtt azonban nagyon nehéz kiválasz
tani olyan vízmérczéket, melyekről ugyanazon idő
ben érkezzék le az árhullám tetőpontja egy alsóbb
mérczéhez. Láttuk föntebb, hogy az árhullámok
leérkezését a hullám magassága nagyban befolyá
solja és a különböző mérczéken jelentkező külön
böző árhullámoknak egyszerre való leérkezése csakis
mint véletlen eshetőség lehetséges. Ha pedig nem
az árhullám tetőpontjának leérkezését (mely minden
ponton constatálható), hanem valamely, az áradás
vagy apadás folyamán jelentkező vízállás hatásának
leérkezését vizsgáljuk, úgy az még bonyolódottabb
feladat. Az a víztömeg, mely a felsőbb x ponton
éppen most átfolyik, a folyó sodrának behatása
következtében részletekben érkezik meg az у pont-
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hoz. És ha x-nél folytonos a vízszín változása, mint
az rendesen szokott lenni, akkor az y-nál jelent
kező változások meghatározása igen nehéz dolog.
Allard a képleteit, melyeket általánosságban
felállít, a Szajna medenczéjében próbálja meg alkal
mazni. De a Szajna medenczéje csak különleges
eset. Itt e vízgyűjtőn, mint Belgrand tanulmányai
kimutatják, meglehetős egyforma klimatikus viszo
nyok vannak, az esőzések egyszerre történnek az
egész medenczében és a mellékfolyók árvizei jófor
mán egyidejűek. Más medenczékben az eső-eloszlás
nem ily szabályos s a folyók feláradásai a legkülön
bözőbb módon és időben történnek.
De ha tudnánk is olyan mérczéket, oly szeren
csés viszonyokat találni, hogy a felsőbb mérczékről
közel egyidőben érkezzenek le az árhullámok az
alsó ponthoz, még mindig nagy kérdés marad, hogy
vájjon azok oly egyszerű összefüggésben vannak-e
az alsó mérczén jelentkező árhullámmal, amint azt
Allard az 6 igen egyszerű képleteivel kifejezi.
M a zo yer főmérnök a Loire árvizeinek előre
jelzésénél arra a tapasztalatra jutott (mint azt
később látni fogjuk), hogy az alsó mérczén jelent
kező árhullám tetőzése és a felső mérczék árhullá
mainak tetőzései egy görbe fe lü le t szerint függnek
össze. Mazoyer nyomán hasonló eredményekre jutot
tam én is a Tiszánál. És ha e felületeket algebrai
formulákban akarnók kifejezni, akkor nagyon is
bonyolódott képleteket kapnánk.
így hát teljesen önkényes a feltevés, hogy az
árhullámok tetőzései egymás között értékeik első
hatványai szerint függnének össze és csak kivéte
lesen állhat elő ez az eshetőség.
Van még az Allard módszerének egy másik
hiánya is, mely teljesen kizárja, hogy csekély esésű
folyók esetében alkalmazhassuk.
Allard ugyanis nem veszi be képletébe az alsó
vízmércze azon vízállását, mely az áradás kezdetén
ott jelentkezik. Pedig ez lényeges tényezője a
később bekövetkező kulminácziónak. Nem közönbös
dolog ugyanis, hogy milyen vízállásra jön reá az
áradás. Hegyi folyóknál az árhullámok elkülönzötten látszanak egymás után lehúzódni anélkül, hogy
az előbb elindultak a később jövők magasságát
emelnék. Azonban minél kisebb a folyó esése, annál
inkább áll elő az az eshetőség, hogy az árhullámok
utolérik egymást. Ily esetben ugyanis az áradás
folytán a vízszín esésének olyan nagyobbodása állhat
be, mely az áradás elejét nagyon gyorsan viszi előre,
így történhetik meg, hogy egy később elindult
árhullám, mely a hegyek közt alig okozott lényeges
vízszín emelkedést, óriási hatással lehet a síkságon,
ha egy előbb elindult nagy árhullámot utolér s
mintegy fölébe tornyosodik.
Igaz, hogy megkísérli Allard úgy segíteni e
hiányon, hogy egyik képletében csakis az árhullám
relativ magasságát számítja, melyet aztán hozzá

ad az áradást megelőző minimumhoz, hogy az árhul
lám absolut magasságát — melynek meghatározása
a főczél — megkapja. Azonban ez nem egészen
helyes eljárás, mert maga az árhullám relatív magas
sága is függ az áradást megelőző minimumtól.
Ugyanis legyen két esetben a felső mérczéken jelent
kező árhullám magasságok összege az (Aq+^+Xj-K..)
ugyanazon értékű; azonban egyik esetben legyen az
alsó mérczénél az áradás kezdetekor a víz a meder
ben, másik esetben pedig már a partok fölött, akkor
az első esetben az árhullámnak nagyobb relativ
magassága lesz, mint a második esetben; a képlet
pedig mindkét esetben egyenlő eredményt ad. Szóval
magát az alsó kezdeti vízszínt is be kellett volna
hozni a formulába, hogy az árhullámok relativ
magasságára helyes értéket kapjunk.
Egyáltalában nagyon nehéz a vízműtani kér
déseket csupán számításokkal és merev elméletekkel
megoldani és pedig nem azért mintha a termé
szeti törvények, a fizikai és mathematikai igaz
ságok nem érvényesülnének a vizek mozgásánál,
hanem azért, mert oly bonyolódott tényezők hatnak
közre itt, hogy azok felismerése igen sok nehéz
séggel jár.
Éppen ezért czélra vezetőbb, ha a víz mozgá
sának összefüggésében ismeretlen tényezőit grafikai
úton vonatkoztatjuk egymásra, mely módszer a
kísérleti eljárás egy nemét képezi. Ily formán gyak
ran biztosabb eredményeket érünk el s aztán az
elért eredményeket mindig lehet az elmélettel iga
zolni.
Ilyen grafikai úton próbálta meg M a zo yer
főmérnök a Loire árvizeit előre jelezni s nagy értékű
fejtegetéseit a következőkben részletesen ismer
tetem.

V. Árvízjelzés a Loire-on.
I. Bevezetés.
A Loire folyón berendezett árvízjelző szolgá
latot azon tanulmányok ismertetik, melyeket Jollois
főmérnök az „Annales des Ponts et Cliaussées“
1881. évi és M a zo yer főmérnök az 1890. évi köte
teiben tettek közzé.*
Jollois a felső Loire árvizeivel foglalkozik és
általános képet ad azon völgyekről, melyekből a
Loire vizeit nyeri. Leírja e vízgyűjtők geológiai
alkatát és az esők eloszlását, hogy így meghatároz
hassa az egyes mellékfolyók azon fontosságát,
melyet a Loire vízjárására gyakorolnak.
A Loire legfelső szakasza, forrásától Bas-enBasset-ig oly gyorsan viszi le árvizeit, és a közle
kedési eszközök aránylag oly lassúak, hogy ott az
árvíz jelzést nem lehetett szervezni.
Ennélfogva a felső Loireon az árvízjelzést
csak Bas-en-Bassetől Digoin-ig léptették életbe, ter-

Jollois: „Mémoire sur les Crues de la Loire supérieure^.“ (A. des P. et Cb. 1881. I. sem.)
M a zo y e r: „Note sur le service de la prévision des crues dans la Loire centrale.“ (A. des P. et Ch. 1690. II. sem.)
Évkönyv V II.
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mészetesen csakis a vízállások és nem a csapadék
mennyisége alapján.
A módszer, melyet Jollois úr használ igen
egyszerű s jóformán csak a régi árvizek egybe
vetésén alapszik.
Mindenekelőtt osztályozza az árvizeket termé
szetük és eredetük szerint négy csoportba.

úgy magassága, mint időtartamára nézve nagyobb,
kiterjedtebb.
A harmadik typus általános nagy esőzésből
ered. Az alsóbb mellékfolyók árvizei ilyenkor hama
rabb érvén a vízgyűjtő mederhez, mint a főfolyó
forrás vidékéről jövő vizek, az árhullám alakja
kettős, mintha két egymásután következő árhullám
jönne le, mely útjában lejebb haladva mindinkább
egyesülni, összeolvadni látszik.
És végre a negyedik typus a hóolvadás alkal
mával hulló csöndes esőkből ered, alakja szétlapuló,
emelkedése és alászállása igen csöndes.
így felállítván e négy csoportot Jollois, az összes
jelentősebb régi árvizeket a megfelelő csoportba
sorozta és magasságaik szerint táblázatokba fog
lalta.
E táblázatokban a főfolyó két egymás után
következő mérczéje és e két mércze közt beömlő
mellékfolyók mérczéi vannak felsorolva, úgy, hogy
egyszerű rátekintéssel a főfolvó árhullámának magas
sága és a mellékfolyók egyidejű vízállapota látható.
Ezen összeállításokból nyilvánvaló lett, hogy
a főfolyónak valamely alsó helyén beálló tetőzési
magassága függ a felső mérczén jelentkező maxi
mumtól és a közbeeső mellékfolyók állapotától.
így hát nem volt nehéz a vizeket oly összeállítás
ban adni, melyből az előre jelzést meg lehet ejteni.
E táblázatok közül bemutatok itt egyet, mely
nek segélyével a Loire Pertuiset-nél beálló magas
ságából és a mellékfolyók állapotából az Andrézieux,
Feurs, Balbigny, Roanne és Digoin állomásoknál
várható vízmagasságokra lehet következtetni:
A z á rv íz t e t ő z é s i m a g a s s á g a

Т л х /м •w w u.

2 60
2-80

1-38
1-45

3-00

1-02

3 20

1-59

1-45
1-56
1-66
1-76

IV,

3

Feurs-nél

Andrézieuxnál-

(§)

A pertuiset-i mi
czén észlelve

várható körülbelül
Balbignynél

n.

m

f.

1-20 144 1-85
1-30 158 2 00
1-45 1 71 2-15
1 60 1-84 2-30

Digoinnél

Roannenál

n.

m.

f.

n.

m.

f.

1 70 195 2 40 2 10 250 2'95
1-82 2 07 2 50 2-20 2 60 300
1-94 2 19 2 60 2-35 2-80 3 15
2 05 2 30 2 70 2-45 2-90 3-25

a& aw iao

14. ábra. A Loire felső és középső szakasza.
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87»
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14

13
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27

25

24

óra múlva a pertuiset-i maximum után.

Az első typus magának a főfolyónak elkülönzött árhulláma, mely hirtelen emelkedő s lejebb
Balbigny, Roanne és Digoin állomásoknál az
haladva mindinkább ellapuló. Ezt a Loire forrásánál jj-nel jelölt oszlop akkor használandó, ha a mellék
folyókon igen kis vízállások, az /n-mel jelölt oszlop,
a Mezenc begy oldalára hullott esők idézik elő.
A második typus általánosabb esőből ered, mely ha közepes árvizek, az / :fel jelölt oszlop, ha nagy
azonban a Loire forrás vidékén és legfelső mellék árvizek vannak.
folyóin, szóval ismét a Mezenc magaslatain a legA Jollois táblázatai alapján tehát egész Digoinig
intensivebb; alakja az előbbihez hasonló, csakhogy lehet előrejelezni, ha ismerjük:
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1 . az árvizeknek valamely felsőbb ponton ész
lelt maximumát és
2 . az észlelési és előrejelzési pontok közt levő
mellékfolyók állapotát.
A Jollois-éhoz hasonló tanulmányokat tett a
Loire középső szakaszán működő folyammérnöki
hivatal. Guillemain főfelügyelő kezdte meg e tanul
mányokat s később utóda Moreau főmérnök foly
tatta s végre Guillot és Renardier mérnökök segé
lyével Mazoyer főmérnök fejezte be.
Míg a Loire felső szakaszán az árvizek négy
typusba voltak sorolhatók, addig a középső, Digointől Briare-ig terjedő szakaszon csakis háromféle
alakban jönnek elő, mert az árvizek jellege azon
mértékben módosul, a mily mértékben lefelé hú
zódnak.
Az árvizek eme három alakja a következő:
1. A felső Loire és a C évennes közelében
levő felső m e llé k fo ly ó k árhulláméi.
15

A mellékfolyók vízhozományának maximuma
érezhetőleg előbb érkezvén a főfolyó medrébe, mint
ennek saját árvize: az árhullám emelkedő része
meghosszabbodik s bizonyos megállapodást mutat;
ily formán mintegy két részre oszlik: az egyik rész,
mely a mellékfolyóktól ered és a másik, mely a
felső Loire árvizének és a mellékfolyók árvizének
összehatásából származik. (17. ábra.)
A szerint, amint a felső Loire és mellékvizei
vagy a folyó közéj) részének mellékvizei éreztetik
jobban befolyásukat, az árhullámok alakja a bemu
tatott ábrákat többé-kevésbbé meg fogja közelíteni.
A Loire középső szakaszán fellépő árvizek
maximumának előrejelzésénél három igen jellegző
részt kell megkülönböztetni.
1ször. A Digoin és Bec-d’Allier közötti folyam
szakaszt (Bec-d’Allier kizárásával).
2szor. A Loire és az Allier összefolyását, mely
különösen Bec-d’Allier-re fontos.
3szor. A Bec-d’Allier és Briare közötti folyamszakaszt.
2.

A s árvíz m a xim u m á n a k előrejelzése a Digoin
és Nevers közötti folyam szakaszon.

Ezen első szakaszon ugyanazon törvény áll
fenn, melyet Jollois a felső Loire-ra nézve talált.
Valamely adott pontra nézve a maximum a
következő tényezőknek függvénye:
1 . valamely felsőbb ponton észlelt maximumnak;
2 . a két pont között beömlő mellékfolyók álla
potának.
Midőn a mellékfolyók kevés vizet hoznak, a
17
felső Loire árvize Digointől Neversig tetemesen meg
csökken és a tetőzés 0 víz fölötti magassága nagyon
megkisebbedik. Ellenkezőleg, ha a mellékfolyók abban
az időben, midőn a felső Loire árvize mutatkozik,
igen sok vizet hoznak, a tetőzés О víz fölötti ma
gassága állandó marad vagy nagyon gyönge csök
15—17. ábra. Árhullámok alakjai a Loire középső szakaszán.
kenést mutat. Néha kivételesen a magasság lefelé
Jellege gyors és hirtelen, ábrázolható egy erő megnövekedlietik, eltekintve a kivételes duzzadá
soktól, melyeket az itt-ott létező mederszűkületek
sen és hirtelen kiemelkedő görbével (15. ábra).
Ezen árvizek a Cévennes hegytömegére hullott, okoznak.
E körülmény a másodrendű vízgyűjtőktől ered.
majdnem mindig nagy légköri zavarok kíséretében
jelentkező esők következményei. Ez esőket a déli Ily vízgyűjtők az Arroux, Bourbince, Áron, Niévre
szelek hozzák oly módon, hogy a hirtelen beálló és Bébre medenczéi. (14. ábra.) Ez utóbbi az Allierészaki szelek közvetlen és gyorsan lecsapják a déli vel és Loire-ral parallel húzódik e két folyó közt
s «redete Roanne és Thiers városok közt felnyúlik
szelek páráit.
az
auvergnei fönsíkig; míg a másik négy medencze
2. A D igoin és N evers k ö z ö tti m e llé kfo lyó k 
főiránya nyugati vagy délnyugati s egész a Morván
tó l eredő á rvizek.
Jellegük csöndes, lassú; ábrázolhatok egy lapos hegyláncz csúcsáig nyúlik fel. Magas, hegyes vidé
keket foglalnak hát magukban, melyek megállítják
görbével (1. a 16. sz. ábrát).
Ezen árvizeket rendesen a nyugati és délnyu a nyugati szelek által hozott felhőket s esőket
gati szelek által hozott, középfrancziaországi esők idéznek elő és tavaszszal a hóolvadás folytán bősé
ges vizeket szolgáltatnak. Végül nagyrészt gránit
idézik elő.
3. Oly á rv ize k , m e ly e k e t egyidejűleg a vagy másodkori képződményű, kevéssé, vagy épen
D igoin és N evers k ö z ö tti m e llé k fo ly ó k rend nem átbocsátó talajjal birnak. Ezért a Loire eme
k ív ü li vízhozom ányei és a felső Loire rend mellékfolyói torrens jellegűek, nagy víztömeggel s
ez a körülmény magyarázza meg, hogy bár a Loire
k ív ü li vízhozom ánya, id éz elő.
14*

108

BOGDÁNFY ÖDÖN KIR. MÉRNÖK JELENTÉSE FRANG/ЛЛORSZÁGI TANULMÁNYÚTJÁRÓL.

Dig'oiimél már igen nagy fontosságú, mégis a Niver helyesbítenünk kell oly együtthatókkal, melyek eme
nais és nyugati Bourgogne ezen másodrendű víz- másodrendű medenczék kiterjedésével arányosak.
gyűjtői igen feltűnő befolyást gyakorolnak a főfolyó
E vízgyűjtők nagyságai pedig a következők:
magatartására.
km.2
Hogy tehát pontos előrejelzést rendezhessünk
az Arroux-é . . . . .
2800
be Digoin és Nevers közt, föl kell kutatni a Loire
az Aron-é .
. . . .
1640
és mellékfolyói nagyszámú árvizeit, hogy azokat
865
a Bourbince-é . . . .
összehasonlítván, megállapíthassuk azon tapasztalati
a Bebre-é .
. . . .
680
törvényt, mely egy felső hely maximumát, a mellék
a Niévre-é
. . . .
650
folyók állapotát és egy alsó hely maximumát vi
szonyba hozza.
Ha most a Niévre-nek, mint a legkisebb víz
Ami második sorban a bec-d’allieri maximumot gyűjtővel bírónak együtthatójául az egységet veszilleti, erre nézve a tapasztalat megmutatta, hogy szük: akkor az összes vízgyűjtőkre nézve az ará
az a neversi, vagy decizei és a inoulinsi maximumok nyos coefficiensek következő sorát kapjuk, meg
együttes függvénye.
jegyezvén, hogy egyszerűbb áttekintés és a számítás
Végül Bec-d’Allier és Briare közt a Loire egyet gyorsabbá tétele czéljából e coefficiensek értékét
len mellékfolyót sem vesz fel, völgye szűk, átbo kikerekítve is adjuk:
csátó talajú s így vize közvetlen esőzés folytán
arányos
gyakorlati szempontból
sem nyer érezhető víztöbbletet és a folyó ezen
tényezője
kikerekített tényezője
az Arroux . 4'40 . . . .
4
szakaszának különböző pontjain az árvíz maximuma
az Áron . . 2’50 . . . .
3
egyedül a bec-d’allieri maximum függvénye.
a Bourbince . 1-30 . . . .
1
Ez esetben csakis két változó van, míg az előző
a Bebre . . 1-04 . . . .
1
esetekben három.
a Niévre . . 1-00 . . . .
1
Azon tapasztalati törvények kutatását, melyek
összefűzik e három tárgyalt esetben a változókat,
Ez adatokból kiindulva képezhetünk most oly
első sorban grafikai úton vitte keresztül Mazoyer, E mennyiséget, mely adott pillanatban arányos
mert ez a mód a legkedvezőbb az ilynemű nyomo azon mellékfolyók állapotával, melyek fölfelé esnek
zások megejtésére.
attól a ponttól, hol a maximum előrejelzése szóban
A két első esetben eme grafikai úton vizsgálni forog.
kell a
Önként értetődik, hogy nem szabad számításba
z = f ( aj /)
venni azon ponton alul beömlő mellékfolyókat, mely
függvényt, mely egy felület egyenleteként fog pontra nézve előrejelezni óhajtunk.
Ama főbb pontok pedig, melyekre nézve a
ható föl.
Vehetjük у változó értékéül a Digoinnél be maximum ismerése fontos, a következők:
1. A Gilly melletti hegyszoros (Digointől lefelé
álló maximumot, x változóul a mellékfolyók álla
25
km.-re)
a Loire elkeskenyülése és az árhullám
potát és z változóul valamely alsó pont keresett
felduzzadása m iatt;
maximumát.
2. A fourneau-i híd (41 km.-nyíre Digointől)
A mellékfolyók vízgyűjtői át nem bocsátók
3. Decize (77 km.-nyíre Digointől és 52 km.-re
lévén, ha választunk rajtuk oly pontot, mely elég
Gilly-től)
a következő indokból:
közel van a Loire-ba ömléshez, hogy a másodrendű
a)
mert
a város szigeten fekszik, melyet a
medencze összes vize úgyszólván e ponton már
keresztül folyik és mégis elég távol van a beömlés- Loire karol át;
b) a mozgó gát és zsilip miatt, melyek bizto
től, hogy a Loire visszaduzzadása nincs reá befolyás
sítják
a közlekedést a Nivernais két csatornája és
sal : akkor az e ponton észlelt árvízmagasság elég
a
Loire
közt.
pontos képet nyújt az egyes vízgyűjtők befolyásáról.
4. Nevers (110 km.-re Digointől és 33 km.-re
Hogy tehát Mazoyer megoldja a feladatot, ki
választotta a következő állomásokat, melyeknél az Hecize-től) a lakott és teljesen zárt völgyek miatt,
melyekben a külvárosok épültek.
észlelések régi idő óta megvannak:
*
Nevezzük m ost:
A v a i l l y ...........................az Arroux mellett,
А х-nek az Arroux Availly-nál észlelt maximális vízállása kottáját
P a r a d i s ...........................a Bourbince
„
An
„ az Arou Roche-nál
„
„
„
„
D o m p ie r r e ..................... a Bebre
„
Br
„ a Bebre Doinpierre-nél „
„
„
„
Bb
„ a Bourbince Paradis-nál „
„
„
„
R o c h e ................................ az Áron
„
Ni
„ a Niévre Pont-Saint-Ours-nál
„
„
„
Pont-Saint-Ours. . . .
a Niévre
„
A Gilly fölött a Loire-ba ömlő és így a Gilly(14. ábra.)
nél jelentkező maximum meghatározásánál tekin
Ha most e másodrendű vízgyűjtők egymáshoz
tetbe veendő Arroux és Bourbince mellékfolyók
viszonyított fontosságát és a főfolyóra gyakorolt
állapotát E, a következő formula adja meg:
befolyásának mértékét akarnék meghatározni, úgy a
minden egyes ponton észlelt maximális vízállásokat
E = 4 Ax
Еь
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A fourneaui hídra nézve a fölebb beömlő három
mellékfolyónak az Arroux-nak, Bourbince-nek és
Bébre-nek állapotát a következő formula adja:
E = 4 Ax + Bb + Br
Decize-re nézve:
E = 4 A x -f- 3 A n + B b + B r

109

2-szor a vízszintes x tengelyre a mellék folyóknak éppen most meghatározott E állapotát:
Akkor az így nyert x y coordináták által meg
állapított pont az éppen combinátióba vett árvizet
határozza meg az x y síkon és e pontnak oly verti
kális z értéket tulajdoníthatunk, mely a neversi
maximumnak felel meg.

JC Z ű'tC .

0'ívják JvCC<x^xvA^ci.
És végre^Nevers-re nézve:
E = 4 A x 4- 3 A n + B b + B r + N i
Vegyük most fontolóra először a legutóbbi, a
Nevers-re vonatkozó esetet.

^Á^vÁ/n/vö't

19

-r

Most hasonló eljárással egész seregély pontot
nyerhetünk, melyek között interpolatio útján könnyű
meghatározni a kerekszámokat képviselő z pontok
mértani helyét.
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Szerkeszszünk meg ez állomásra nézve merőleges
tengelyrendszer alapján egy ábrát oly formán, hogy
1-ször a függőleges у tengelyre vigyük fel a
digoin-i maximumot;

Ily formán nivó görbéket nyerünk, melyek
ortogonális vetületét adják a
z = f (xy)
felületnek, ez esetben éppen Nevers állomásra nézve.
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E görbék szabályos alakjuk folytán meghosszab
bíthatók az ábrán bizonyos határig anélkül, hogy
a kívánt pontosságból veszítenének.
Ha most előrejelezni akarjuk pl. a neversi
maximumot, z - t, mint a digoini maximum függvé
n yét: akkor a digoin-i észlelt, vagy előrejelzett
magasságot fölteszszük az у tengelyre és követjük
az e ponton húzható vízszintest addig, míg oly
X coordinátát kapunk, mely egyenlő a mellékfolyók
előbb meghatározott E állapotával. Az így nyert
x y pont megfelel bizonyos z nívó kottának, mely
a keresett maximum.
llv formán eljárva a neversi, decizei, a fourneaui hídnál levő és gilly-sur-loire-i négy állomással,
nyerjük a 18—21 sz. ábrákat.
A z-k görbéi méterről-méterre erősebb vona
lakkal vannak kitüntetve, a közbeeső görbék pedig
finomabb vonalakkal.
Az előrejelzés egyszerűen csakis azon z kotta

Bemutatok itt egyet a táblázatok közül, melylyel
a neversi vízmagasságokat lehet jelezni:
Előre jelzési tábla Nevers-re.
Ж

Ю

n -*йe
«2
° ZZ

sй

D ig o in n é l é s z le lt m a g a s s á g o k

Г50 2-00 2-50 300 3-50 4 00 450 ö'OO 5 50 600 6 60 7-00

<i
3
0
7

41
42
43

0-36 077 1-14 1.52 1-91 2.32 278 3-20 3-63 4-06
0-44 0-85 1 24 1.63 2 01 2-43 287 328 372 413
0’5ö 0-94 1-34 1.73 2.12 2-54 2 96 3-38 3-80 4-21

6-55 685 715 7-45
6 71 6-98 7-28 758
770

‘Á \ JC\AA/V\ACM
J c
L
>/\Л \С Л Л У 1С
A/lCl'

J

Б

20

10

15

20

25

c íi aXZovyvoícv.

(£Lл'vic£fcé%z^c-tyo^v bSJlcKA^C'Cd/

leolvasásában áll, mely az ábrán az árvizet meg
Ha valamely mellékfolyóról véletlenül hiányoz
nék a feljegyzés, akkor e folyónak fiktív magas
határozó x y pontnak megfelel.
A 18 —21. számú grafikonokban a nivógörbék ságot adnak, megbecsülvén a mellékfolyók állapotát
hasonlítanak oly kör, vagy parabola ívekhez, melyek és a hiányzó kottájú mellékfolyó rendes állapotát
nek érintői azon a ponton, hol az у tengelyt metszik, viszonyítva a másik négy tekintetbe vett mellék
vízszintesek, vagy kevéssé hajlottak ; ez ívek homorú folyóhoz.
oldalukat az x tengely felé fordítják.
Hasonlóan tanulmány tárgyává tette Mazoyer a
E grafikonokat átalakította Mazoyer kettős
z = f (xy)
sorozatú táblázatokká, hasonlóan azokhoz, melyeket
Jollois a felső Loire-ra felállított.
függvénynek valamely formulában való feloldását.
A két tényező, mely szerint a táblázatok össze
Ez úton igen egyszerű, de számos képlethez
állíttattak, a következő:
jutott, mert minden tekintetbe vett pontra nézve
1 . a mellékfolyók állapota E, mely minden
a képlet a digoini árvizek absolut magassága szerint
változik.
táblázat első vertikális sorát foglalja el;
2. Dáigoin-nél észlelt magasságok.
Ily formán, megtartva az előbb használt jelzé
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seket, (iV-t a nevers-i, D -1 a digoin-i maximum és
E -t a mellékfolyók állapotának jelzésére) a követ
kező egyenletek nyerhetők.
1. A digoini mérczén észlelt 3 m. vízállásig:
N

0-48 D + 0-06 E ;

2. a digoini mércze 3 és 4 m. közötti vízállá
sánál :
N= 0-53 D + 0-054 E ;
3. a digoini mércze 4 és 5. m. közötti vízállá
sánál :
N — 0 5 8 D + 0-054 E;
4. a digoini mércze 5 m.-en felüli vízállásánál:
N = 0'ö4 D + 0'050 E.
De az így nyert megközelítések nem jobbak,
mint a grafikonokéi és táblázatokéi s e képletek
nek gyakorlati szempontból véve nincs előnyük a
számtani és grafikai formák segélyével kihozott
adatokkal szemben.
Teljes tájékozás czéljából közli Mazoyer azon
100 jelentősebb árhullámot, melyek az 1852—1888.
évek között állottak elő és melyek segélyével a
grafikonok és táblázatok elkészültek.
Végül közli az előrejelzés hibáiról szóló kimu
tatást. E kimutatásból látható, hogy az előrejelzések
középhibája az egyes állomásokon + 9 és + 16 cm.
között van és hogy az előrejelzett és tényleg be
következett vízállások különbsége 0 és 6 6 cm.
között váltakozik. Természetes, hogy a nagyobb
3 0 —60 cm.-es eltérések igen ritkák.
?. A

b

árvizek lehuBÓdásának gyorsasága.

Az előbb említett 100 árhullám tetőzésének az
egyes állomásokon való jelentkezési idejét táblá
zatba állítja össze Mazoyer, hogy így a tetőzés lehúzódásának gyorsaságát megállapítsa. E lehuzódás
gyorsasága óránkint átlag 3560 m.-re tehető. Azon
ban a leérkezési idő tekintetében a táblázat nagy
rendellenességeket mutat.
A lehúzódás gyorsasága sokkal nagyobb oly
esetekben, midőn az árvíz főként a Digoin és Nevers
közötti mellékfolyóktól ered, mint oly esetekben,
midőn a felső Loire árvizei jelentkeznek, bár ez
utóbbiaknak nagyobb az absolut magasságuk és
a hullám alakja inkább kiemelkedő. Mindazonáltal
azt mondhatni, hogy az árhullámok annál gyor
sabban húzódnak le, minél nagyobb absolut és
relatív magasságuk.
De ez általános törvény nem alkalmazható, ha
a 15. és 16. ábrán bemutatott két különböző ár
hullám ugyanegy ponton egyesül és aztán egyesült
alakjában húzódik le.
A mellékfolyóktól származó árhullám elemi víz
hozományok összegéből alakul, amint az eredő
árhullám útjában előrehalad, Ez esetben az eredő
árhullám létezése nem theoretikus következtetés,

1 1 1

hanem a tapasztalat eredménye. A Loire Neversnél
egész sorozatát mutatja az oscillálásoknak, melyek
a mellékfolyók elkülönült hatásából származnak, ha
e hatások t. i. elég hosszú időközökben következ
nek egymásután. De ha ez időközök, melyekben a
mellékfolyók hatásukat a főfolyóban éreztetik, igen
közel vannak, akkor az elemi árhullámok egy eredő
árhullámmá egyesülnek.
Jollois erre vonatkozólag még általánosabb jel
legű észrevételt formulázott, mely épúgy alkalmaz
ható a Loire második szakaszára, mint az elsőére.
„Az árvizek annál gyorsabban húzódnak le —
mondja Jollois — minél inkább nyugati irányú a
szél, mely az esőt hozza és minél erősebb és álta
lánosabb az eső.“
E szabály kétségkívül azért van így, mert a
Loire vízgyűjtője forrásától Gienig délészaki irányú.
Másrészről midőn az északi szél magával ragadja
a fellegeket, a párák fölfelé szállnak a Loire völgye
által képezett szorulatban s a forráshelyek régiói
ban erősen emelkedő tereppel találkozva, esővé
válnak.
A fellegek eszerint sokkal kevesebb esőt ad
nak a Loiretól keletre eső domboldalakon Puy és
Briare közt, mint midőn a nyugati szelek azon or
mokhoz viszik, melyek a Loire vízgyűjtőjét a Rhone
és Saóne vízgyűjtőitől elválasztják.
Az első esetben a források közelében lehul
lott eső külön, állandó árhullámot alkot, melynek
hosszú útat kell befutni, míg a második esetben a
folyó egész hosszában nyer oly víztöbbleteket,
melyeknek csak kis útat kell megtenniük, hogy a
folyóhoz érjenek. Az eredő árhullám alkotó elemei
nek egy részét pontonkint előre haladva nyeri. A
maximális magasság így előbb várható és ugyan
akkor a súrlódás késleltető befolyása kevésbbé érez- •
hető, mint nagy távolságról jövő, állandó árhullám
esetében.
Első esetben a zápor a felső Loire árvizét idézi
elő, második esetben a mellékfolyók árvizét és így
jutunk azon törvényhez, melyet Jollois felállított.
Innen van, hogy a Loirenak egész a gieni
kanyarulatig terjedő szakaszán — bár nem a leg
nagyobb — de a leggyorsabban lehúzódó árvizeit
a nyugati szél okozza.
Ellenkezőleg az északról délre vonuló esős
szelek szolgáltatják inkább a felső Loire árvizeit
és végre a legborzasztóbb árvizeket a meleg déli
szelek hozzák, midőn tetemes mennyiségű párá
jukat a Cévennes aránylag hideg hegytömegébe
viszik.
Az 1889-iki február 14 -16-án beállott árvíz,
mely Neversnél csak 3'0 m.-ig emelkedett, a mel
lékfolyónak a nyugati szelek által okozott árvize
volt s valóban meglepő gyorsan érkezett.
A Loire február 16-án reggel 10 órakor elérte
a 2-75 m.-t, még mielőtt egyetlen értesülést nyer
tek volna a mellékfolyók állapotáról.
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Végeredményben a maximum lehúzódásálioz
szü k séges

közép értékben
(3 km. óránként)
óra p.

25 km. hosszra 8 —
16 „
„
4 36 „
„
12 „
12 30
33 „
Digointől Neversig . . . . 36 30

Digointől Gilly-ig
Gillytől Fourneauig
Fourneautól Decizeig
Decizetől Neversig

legkis. értékben
(4 km. óránként)
óra p.

5
2
10
8

—
30
30
—

26 —

A legkedvezőtlenebb esetben is a határidő nem
száll 19 —20 óra alá.
Tehát a neversi maximális magasságot a digoin-i észlelt maximum függvényeként mindig lehet
fél nappal előrejelezni; ez időköz elégtelen volna,
de lehet tenni első előrejelzést sokkal korábban a
Roanne-nál észlelt maximumra, a Roanne és Digoin
közötti mellékfolyók állapotára, valamint a Digoinra
jelzett maximumra alapítva, minthogy legalább 1 2
óra kell, hogy a Roannenál észlelt maximum Digoinhoz leérkezzék.
A gyakorlatban a legfontosabb értesítések reg
gel Neversbe érkeznek.
Midőn megkapják azokat Roanneból, a neversi
maximumot csakis a holnapután valamely változó
órájára jelezhetik az árvíz lehúzódásának gyorsa
sága szerint, mely gyorsaság, miként az imént
láttuk, az árvíz sajátlagos körülményeitől függ.
Tehát az első előrejelzést a maximum napjától
számítva két nappal előbb, az áradás kezdetekor
elküldhetik.
Másnap, vagyis a maximumot megelőző napon
megkapják a digoini maximumot és a mellékfolyók
utolsó kottáit; akkor hát pontos előrejelzést tehet
nek minden állomásra már az árvíz általános jellegét
is tudatva.
Könnyen érthető, hogy itt az értesítések meg
adásának csak közönséges és a gyakorlatban leg
inkább előforduló föltételeiről lehet szó s külön
leges esetekben e föltételek egyik, vagy másik
irányban változhatnak.
Kétségtelenül az értesítések határideje rövid,
de e körülmény a Loire természetében nyeri ma
gyarázatát és akármint tökéletesítsék is az előre
jelzés módszerét, vagy az értesítések továbbítására
szolgáló administrativ szervezetet, nem lehet vál
toztatni a helyzeten.
Régtől fogva elismert dolog, hogy a Loire ár
vízjelző szolgálata a legnagyobb éberséget követeli;
a mérnökök, kik e szolgálattal meg vannak bízva,
kénytelenek folytonos és állandó felügyeletet tar
tani, szükség szerint felváltva egymást.
Mielőtt a roannei maximumról az értesítést
megkapnák, hiábavaló volna Nevers-re számokkal
kifejezett előrejelzést tenni. Ilyenkor az első érte
sítések után, melyek Bas-en-Bassetből az árvizek
hírüladására vonatkozó administrativ szabályzatok
folytán közvetlen érkeznek Nevers-be, valamely
általános jelzést adnak, hogy az árvíz gyönge,
rendes, vagy rendkívüli árvíz-e, anélkül, hogy nagy
ságát pontosan meghatároznák.

Ha azonban már egyszer Roannenál a maxi
mum beállott, akkor azt összehasonlítják napon
kint a Roanne és Digoin, valamint a Digoin és
Nevers közt levő mellékfolyók állapotával; így aztán
közelítő értékeket hoznak le a Digoin és Nevers
közötti szakasz vízmagasságaira, mely értékek azon
mértékben javulnak, amint az előrejelzés a folyó
rövidebb szakaszára és kisebb időre vonatkozik;
így növekedik aztán mindinkább az esély, hogy az
előrejelzés zavaró körülményeit kiküszöböljék.
p A Ъес-d’allier-i m a xim u m előrejelzése.
Míg Digoin-től Nevers-ig csak apróbb mellék
folyók ömölnek a Loireba, melyek együttesen ugyan
tetemes hatást gyakorolnak a főfolyóra, de általá
ban véve mégis a főfolyó árhulláma az, mely a
maximumokra nézve elsőrangú fontosságú, addig
Bec-d’Alliernél a Loire oly tekintélyes mellékfolyót
vesz magába, mely nagyságra nézve a főfolyóval
versenyez. Ez az Allier, mely forrását közel a Loire
forrásaihoz nyeri és hosszú darabon vele párhuza
mosan folyik.
Különben az előrejelzésnél itt is ugyanazon
elvek érvényesülnek, mint a Digoin és Bec-d’Allier
közötti szakaszon.
Az előrejelzést két módon oldja meg Mazoyer.
A z első mócl a M oulins-nél é szle lt és а
N evers-re j e l z e t t m a x im u m o k ra van a la p ítva .
A föntebb már említett 100 árvíz adataiból
merőleges tengely-rendszer у tengelyére föltették a
moulins-i maximumot, az x tengelyére a Nevers-re
jelzett maximumot s aztán minden ilyen x y coordináta által meghatározott pontnak oly értéket tulaj
donítottak, mely egyenlő a bec-d’allieri maximum
kottájával.
Ennek alapján közbeigtatás segélyével meg
nyerték a z kották vonalait és e görbéket szabá
lyosságuk folytán az x y sík elég nagy darabján
meghosszabbíthatták. E görbék oly concentrikus
ívekhez hasonlók, melyeknek központja a tengelyrendszer kezdőpontja.
A z felület nivógörbéit Bec-d’Allier-re nézve
1 m.-től 5'00 m.-ig szerkesztették meg.
A 22. sz. ábrából épp úgy, mint a 18—21.
számúakból kettős sorozatú táblázatokat készítettek.
Az előrejelzett és tényleges vízállások közötti
különbségeket szintén táblázatban összeállítva adja
Mazoyer. E táblázatból látható, hogy a hibák közepe
positiv irányban 7-5 cm., negativ irányban 9 cm.
és hogy a hibák 0-tól + 35 cm.-ig váltakoznak.
Az árvíz lehúzódásának sebességére nézve szin
tén táblázat készült, melyből látható, hogy az Alliernek Moulins és Bec-d’Allier közötti szakaszán az
árhullám sebessége óránkint 2‘4 km. és hogy 23 óra
szükséges míg az árvíz tetőzése Moulins-ből Becd’Allierbe érkezik. Ez idő különben a legkedvezőt
lenebb körülmények közt sem lesz 1 0 — 1 1 óránál
kevesebb.
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Az az egynéhány árvíz, melynél 4—10 órát
észleltek, oly eseteknek felel meg1, melyeknél az
Allier maximuma igen későn érkezve a Loire árhul
lámához, csakis arra szolgált, hogy az árvíz apadá
sát hátráltassa.
így hát általában elég idejében érkezhetik meg
távirat útján Moulinsből a maximum, hogy a becd’allieri előrejelzést megtehessék.
De Nevers csak 7 km.-re van Bec-d’Allier-től
és ha a bec-d’allieri előrejelzéshez bevárnák, míg
Nevers-ben a maximumot észlelik, akkor bizonyosan
már nagyon késő lenne.
Ezért volt szükséges a bec-d’allieri előrejelzést
e két tényezőből állapítani m eg:
1. a moulinsi észlelt maximumból és
2. a neversi előrejelzett maximumból.
Azonban Nevers közel lévén Bec-d’Allierhez,
azon kérdés támadhat itt, vájjon a bec-d’allieri
maximumnak nincs-e visszahatása Nevers-re? Erre
már az előrejelzések választ adnak, amennyiben
a Nevers-re történő jóslások, melyeknél az Allier

tói számított 10 óra múlva fog hekövetkezni, ami
a lehúzódásra nézve óránkénti 9 km. átlagos sebes
ségnek felel meg.
2. A moulins-i (205 m.-re a tenger fölött és
60 km.-re Vichy-től) maximum magasságát a követ
kező kifejezés adja:

vagy ami ugyanazt jelenti:
M

0-75 h + °'75A = 0-825 /?,
10

mely magasság a parentignat-i maximum után 28 óra
múlva jelentkezik.
E képletek segélyével az előrejelzést még előbb
is meg lehet tenni.
Ezek szerint a bec-d’allieri maximumot eléggé
korán és mintegy 20 cm. pontossággal jelezhetik.
Ez előrejelzés különösen a Bec-d’Allier-nél alantabb
fekvő helyekre fontos; egyébiránt amint a tetőzés
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22—23. Előrejelzési ábrák Bec-d’Allier-re; 22. Neversből és Moulinsből; 23. Decizeből és Moulinsből.

visszahatása nincs figyelembe véve, igen kielégítő Bec-d’Alliernél jelentkezik, az első előrejelzést az
pontosságúak. Mazoyer különben részletesen kifejti, észlelt maximum után rektifikálhatják. Azonban e
hogy az Allier visszaduzzadásának azon legkedve javítás soha sem jelentékeny és még idejekorán
zőtlenebb esetben, midőn a Loire alacsony és az közölhető a Loire és Allier összefolyása alatt levő
Allier magas, még ekkor sincs Neversnél 15 20 cm.- helységekkel úgy, hogy az egész folyamszakaszon
nél nagyobb hatása.
az előrejelzés kielégítő, a Bec-d’Allierre vonatkozó
Hogy az előrejelzés idejét meghosszabbítsák, jelzést sem véve ki, bár itt nehéz elemezni mind
szükség volna Moulins-ra nézve is berendezni a jel azon részleges körülményeket, melyek az Allier és
zési szolgálatot. Azonban az Allier-re még nincs Loire árhullámának találkozásából származnak és
annyira kiterjesztve a tanulmány, hogy valamely nehéz kiterjeszkedni mindazon lehetséges esetekre,
pontosabb jóslást lehessen Moulinsre tenni.
melyekben egyik árhullám a másikra tolul.
Chigot főmérnök felállított ugyan néhány for
A bec-d a llieri előrejelzés m á s o d ik módja, a
mulát, melyet kisegítőül használnak az Allier vizé m o u lin si és d e cize i é szle lt m a x im u m o k ra vau
nek előrejelzésénél.
a la p ítva .
E formulák a következők:
Miután az előbb ismertetett mód csak másod
1. Ha h a pa,rentignat-i (668 m. magas a rendű előrejelzés, amennyiben nem észlelt, hanem
tengerszín felett) maximummagassága, akkor V-t, előrejelzett maximumra van alapítva, megpróbálta
a vir.hy-i (251 m.-re a tenger fölött és 90 km.-re Mazover a bec-d’allieri maximumot a decizei és
Parentignat-tói) maximummagasságát e képlet adja: moulinsi észlelt maximumok segélyével is meghatá
V = 0-75 b,
rozni.
mely magasság a parentignat-i maximum pillanatáEbből a czélból is olyan grafikont készített,
Évkönyv VII.
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körülmények folytán változik, még pedig természe
tes körülményektől, minők az esés változása, a kis
és nagy vizek medre, a völgyszorosok és mester
séges körülményektől, minők a töltések, ültetmények és épületek halmaza.
Magától érthető, hogy az előrejelzések minden
természetes vagy az emberi művekből eredő körül
ményt állandónak tételeznek föl, mert az előre
jelzések igen nagy számú oly eset észleleteire van
nak alapítva, melyek ugyanazon körülmények közt
állottak elő.
Ha töltés-szakadás vagy valamely fenékgát
elpusztulása, az árvizek által hozott szilárd anyagok
nagy mértékben való felhalmozódása áll elő, akkor
e körülmények az előrejelzést megzavarják, de e
zavarok teljesen helyiek, tekintette] arra, hogy kettő
vagy bárom kivételével minden lefelé eső völgy
nyitott s kis árvizeknél szárazon maradnak, míg
nagy árvizeknél már előbb megtelnek, mielőtt a
maximum jelentkeznék.
E fontos körülményt legelőször Comoy főfel
ügyelő hozta nyilvánosságra a Loire-nak 1861 febr.
28-iki árvizéről szóló jelentésében:
„Briare-tól fölfelé, mondja Comoy, a völgyek
már az árvíz emelkedési szakában megteltek vízzel;
a völgy azután körülbelül úgy szerepelt, mintha
nem lett volna töltése.“
Ugyanezen jelentés szerint a folyó alsó szaka
szán már nincsenek ily viszonyok.
Ez a helyzet magyarázza meg e módszerek
alapján tett jelzések nagy viszonylagos pontosságát,
daczára a változatos helyi körülményeknek, melyek
------------^ rész területet foglal el a
a
Loire különböző részein találhatók, nemcsak Bec1 A- 1 “l- 1 -j- 3 i - 4
10
d’Alliertől
Briareig, hanem már Digointől kezdve
másodrendű medenczékből, melyeknek befolyása a
is,
hol
a
töltések
kezdődnek.
Digoin és Nevers közötti szakaszon igen fontos.
Ily viszonyok között a Bec-d’Allier és Briare
Ez Vő rész éppenséggel nem hanyagolható el, sőt
közötti
szakasz főbb helyein jelentkező ál-vízmagas
ha nem veszsziik ezt figyelembe, akkor az általános
ságokat
meghatározni a bec-d’allier-i maximumból
törvény, melyet minden más állomásra alkalmaztak
és a mely a tárgyalás alá vett pont fölötti összes nem volt nehéz. E főbb helyek a következők:
mellékfolyók állapotának számításba vételén alap
Fourchambault,
szik, nem érvényesül.
La Charité,
Ha most a pontosság tekintetében összehason
Saint-Thibault-San cerre,
lítjuk a 22. és 23. ábrákat, akkor a 23. ábrában
Cosne,
nagyobb különbségeket látunk, mint a 2 2 -ben; a
Chátillon-sur-Loire.
hibák középértékei azonban körülbelül egyenlőek.
Minden keresett függvényben csakis két vál
A bec-d’allieri előrejelzés ugyan pontatlanabb,
tozót
kell egymással kapcsolatba hozni, míg az előző
mint a többi, de a további tanulmányok fel fogják
esetekben
három változó volt.
kutatni a kivételes hibák okait, hogy azok aztán
Fölvitték hát egy merőleges coordináta-rendelkerülhetők legyenek.
szer x tengelyére a bec-d’allieri maximumokat, az
у tengelyre a tárgyalás alá vett állomás maximu
mait. Minden árvíz ilyformán a síknak valamely x y
5 . A m axim um előrejelzése Вес-d’A llier és B riare
pontja által lett meghatározva.
közt.
A vonalak, melyek az így nyert pontokat ki
Ha ismerjük a bec-d’allieri maximumot, akár egyenlítik vagy egyenesek, vagy oly görbék, melyek
észlelés, akár előrejelzés folytán, akkor ebből köny- az egyenes iránytól kevéssé térnek el.
nyen megállapítható a Bec-d’Allier és Briare közötti
És ez egyenes is csak kevés eltérést mutat az
főbb pontokon jelentkező maximum.
x= 7
A Loire ezen szakaszán az árvíz tömege körül
belül állandónak vehető. Maximuma csakis a helyi egyenlet által kifejezett vonaltól, mely föltételezi,
mint a minők a 18—22. sz. ábrákon láthatók. Az
у tengelyre (1. a 23. sz. ábrát) felvitte a Loire
decizei maximumát, az x tengelyre az Allier-nek
moulins-i maximumát. Az így meghatározott pont
hoz felírta a bec-d’allieri maximum kottáját z-t.
Az egyenlő kottájú z pontokat aztán görbével
kötötte össze.
A 23. sz. ábrát is átváltoztatta kettős sorozatú
táblázattá és közli az előrejelzés hibáit is.
Általában azt láthatni, hogy az előrejelzések
itt kevésbbé pontosak, mint a többi grafikonokból
lehozottak és ez abban leli magyarázatát, bogy a
bárom változó egyikének értéke alá van vetve helyi
zavaroknak, melyek a Loire-nak Decize-nél két ágra
szakadásából és a középvizeknek a hajózás érdeké
ből a nyugati ágba való szorításából keletkeznek.
A főág rendes időben alacsony gáttal elzárt,
mely csak az árvizek átfolyását engedi meg. Ezek
itt azon kivételes körülmények, melyek komplikál
ják az árvizek yúzehódásának törvényét.
Ami még zavarosabbá teszi a helyzetet, az,
hogy a Loire Nevers és Digoin közötti szakaszának
egyik fontos mellékfolyója, az Áron azon pontnál,
hol a Loire két ága a decize-i sziget alatt egyesül,
abba az ágba torkollik, mely egyedül az árvizek
befogadására szolgál.
Végül a decizei maximumból való előrejelzésnél
a Digoin és Nevers közötti szakasznak csakis négy
első mellékfolyója, az Arroux, Áron, Bébre és a
Bourbince vétetett számításba és teljesen elhagy
ták a Niévret, mely az ő egység coefficiensével
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hogy az árhullám állandó maximális magassággal
húzódik le (a 24—28. sz. grafikonok).
E grafikonokból a következő algebrai relatiókat lehet lehozni:
F ourcham- i 1 *5 m. és 3 7 5 m. között у =
baultra ) 3-75 m.-en felül
У=
L a Chari j L45 ra. és 4 m. közt
y=
té-re
1 4-0 m.-en felül
y—
Saint-T hib aultra................................ У =
У=
Cosne-ra í 1 5 m. és 4 m. közt
1 4 m.-en felül
У=
Chatilí L5 m. és 4 m. közt
У=
lon-ra
1 4 m.-en felül
У=

АС

(1-45 + 0-08х)х
1-15 X
0-91 X
1-08 X
112

X

0-99
113
1-19
L25

X
X
X
X
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óránkint, elfogadható, hogy Bec-d’Allier és Briare
közt a maximum leérkezésének középsebessége órán
kint 3*3 km. és hogy e sebesség nem emelkedik
4 —4’5 km.-en felül.
A leérkezési idők összeállításából meghatároz
ható az is, hogy a Loire árhulláma forrásától Chátillon-sur-Loireig mennyi idő alatt teszi meg útját.
Ez egybevetésből látható, hogy legkisebb értékben
16 óra és 30 perez szükséges, míg az árvíz Voűtetól Boáiméig; 53 óra 30 perez, amíg Neversig s
végül 72 óra, amíg Chátillon-sur-Loire-ig érkezik.
Ez időközök átlagos értékben fölemelkednek

S'b<zc/ <ói Q tJ& w j.

Ól

E képleteket is átváltoztatták táblázatokká.
22 óra, 71 óra 30 perez és 97 óra 30 pereznyi
A hibákat szintén táblázat mutatja ki és e tartamra s következőleg az előrejelzési szolgá
táblázatból látható, hogy a gyakorlatban igen ki lat igen hasznosan működhetik.
elégítő megközelítést adnak az előrejelzési
ábrák.
Ami a maximum leérkezési sebességét
illeti Bec-d’Allier és Briare közt, bár a
maximum pillanatának beálltáról kielégítő
6
nagy számmal vannak észleletek, nem
lehet azt oly pontossággal meghatározni,
5
mint a Nevers fölötti szakaszon.
Leggyakrabban megelégednek azzal,
U
ha a maximumot jelzik anélkül, hogy a
bekövetkezés óráját megmondanák.
Ъ
Mindazonáltal egyesítve azon kevés
adatot, melyet e tárgyra nézve összegyűj
2
töttek, az tűnik ki végeredményben, hogy
Bec-d’Allier és Briare közt a maximum
leérkezésének középsebessége, akár két
egymás után következő, akár a két szélső
ábrák Bee d’Allierből; 24. Fourchambaultra; 25. Charitére;
állomást veszszíik is tekintetbe, átlag keve 24—28. Előrejelzési
26. St. Thibaultra; 27. Cosne-ra; 28. Chatillon-sur-Loire-ra.
set különbözik 3 km.-től óránkint.
A gyorsaság a maximum magasságával emel
6. A s adm inistrativ ssolgálat.
kedik, mi érthető, mert az egész Bec-d’Allier és
Az észlelések és jelzések továbbítására vonat
Briare közötti szakaszon nincsen mellékfolyó s csakis
Bec-d’Alliernél egyesülő két árhullám veendő te kozó administrativ szolgálatot pontos és mindenre
kiterjedő szabályzatok tartják rendben. E szabály
kintetbe.
zatok
kis kézi könyvben vannak összegyűjtve
Az 1866-iki nagy árvíztől eltekintve, melynél
a maximum leérkezési sebessége Neversen felül „Réglements et instructions concernant l’annonce
5’5 km. és Neversen alól 7*7 km.-re emelkedett des crues“ czímmel s minden a szolgálat keretébe
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tartozó alkalmazott fel van szerelve egy ily könyv
vel, hogy tudhassa, mi a teendője általában s kü
lönösen árvíz idején miként kell eljárnia.
E szolgálati rendtartás általános része a hydrométriai és árvízjelző szolgálat kettős czélját, a folyó
természetének (régiméjének) tanulmányozását és az
árvizek előrejelzését emeli ki. Aztán a szolgálatot
két folyammérnöki szakaszra osztja és meghatá
rozza általánosságban, hogy az árvízi jelzéseket a
mérnökök minő hatóságoknak küldjék meg.
A szolgálati rendtartás második része a megyei
és városi hatóságok teendőit szabja meg, hogy a
mérnöki hivataltól kapott értesítéseket minő alsóbb
hatóságokkal és mi módon (telegraf, lovasküldöncz
stb.) közöljék és miként adják az érdekelt közön
ségnek tudtára. E szabályokat mind az öt departement számára, melyre a Loire második szakaszá
nak folyammérnöki hivatala kiterjed, külön-külön
állapították meg.
A szolgálati rendtartás harmadik része a vízmércze leolvasók kötelességét szabja meg. Minden
egyes vízmérczére nézve külön meghatározták a
vízállások leolvasásának idejét, még pedig úgy a
rendes vízállások alkalmával, mint a kivételes al
kalmakkor. Az árvíz növekedése, kulminálása és
apadása idején más-más kötelességeket állapítot
tak meg s az észlelések teljesítésén kívül azok
távirati úton való közlését is szabályozták.
A szolgálati rendtartás negyedik része azon
távirati- és jelentés-minták gyűjteményét foglalja
magában, melyeket az alkalmazottak használni kö
telesek.
Végül a könyv függelékül a Loire felső szaka
szán és az Allier-n fellépő árvízjelzés szabályzatát
és mintáit adja.
A szolgálat ily módon szabályozva lévén, az
értesítéseket tényleg elég korán kapják meg a mér
nöki hivatalok és az adott jelzések késedelem és
fennakadás nélkül jutnak rendeltetésük helyére úgy,
hogy a Loire mentén az árvízjelzés az ártéri érde
keltség és a hajózás részére kiváló haszonnal mű
ködik.
7.

Megjegyzések. Mazoyer módszere a hazai
folyókra alkalmazva.

Miként láttuk, Mazoyer a Loire árvizeinek előre
jelzését valamely alsó mérczére két tényező alap
ján teszi meg: a főfolvónak a felső mérczén észlelt
maximuma és a két mércze közötti mellékfolyók
állapota alapján.
És itt megjegyzem, hogy e combinátió nem az
egyidejűleg leérkező vizek egybevetésén alapszik.
Hiszen a mellékfolyók vizei rendszerint előbb jut
nak a gyűjtő - mederbe, mintsem a főfolyó árhul
láma megérkeznék. A maximumot a főfolyó árhul
láma idézi elő, a mellékfolyók csak correctiókat
adnak.
E correctiót fejezi ki az a szám, mely a mel
lékfolyók állapotát (État des affluents) mutatja.

A mellékfolyók nagyobb vízállásai emelik, kisebb
vízállásai csökkentik a főfolvó árhullámának ma
gasságát, de e hatás nem annyira jelentékeny, hogy
benne a mellékfolyók kisebb vízállási ingadozásai
kitűnnének. Az E szám tehát csak körülbelüli
értékét adja a mellékvizek hatásának, de mégis
e hatást eléggé jól fejezi ki.
Ha pedig az alsóbb hely maximuma két közel
egyenrangú folyó árhullámától származik, akkor
sem az egyidejűleg leérkező vizek alapján történik
a jelzés. így Bec-d’Allier-ra az árhullám tetőző ma
gassága a moulinsi és ne versi maximumok alapján
van meghatározva. De Nevers csak 7 km.-re és
Moulins körülbelül 60 km.-re van Bec-d’Alliertől.
E két helyről nem egyszerre érkezik a két árhul
lám és mégis a jelzés pontos. Úgy van az, hogy
ilyenkor a maximumot vagy a neversi, vagy a
moulinsi maximum idézi elő, a másik csak corrigálja azután az eredményt.
Látjuk továbbá, hogy valamely alsó hely ma
ximumának jelzésénél nem veszi tekintetbe Mazoyer
az alsó helyen már létező vízállást, mely csekély
esésű folyóknál fontos, nagy esésű folyóknál azon
ban elhanyagolható, amennyiben az árhullámok elkülönzötten látszanak egymás után lehúzódni. És a
Loire éppen ilyen nagy esésű folyó, melynél ez
megtehető. Különben is Mazoyer speciálisán a Loire
árvizeit tárgyalja és nem mondja, hogy módszere
egyetemleges érvényű.
De mégis az elv, mely szerint Mazoyer eljárt,
annyira tiszta, egyszerű és világos, hogy más
folyóknál is kísérletet tenni vele igen ajánlatosnak
mutatkozik.
így próbáltam meg én is a hazai folyókra
alkalmazni Mazoyer módszerét és sikerült is a Tisza,
Duna és Maros mérczéin jelentkező vízállások össze
függését ily eljárással meghatározni.
Természetes, hogy oly csekély esésű folyónál,
mint a Tisza, az alsóbb mércze kezdeti, a felső
mérczén beálló tetőzés alkalmával mutatkozó vízál
lását is tekintetbe kellett venni némely állomásnál
(pl. a Tiszafüredről Szolnokra való jelzésnél), de ez
a Mazoyer módszerét lényegesen nem változtatja meg.
Bemutatok itt két előrejelzési ábrát, egyet a
Marosra, egyet a Tiszára vonatkozólag, csak éppen
konstatálásául annak, hogy a Mazoyer módszere
más folyókra is alkalmazható.
A 29-ik ábrán a dévai és aradi vízállások
összefüggését egy egyenes fejezi ki hasonlóan ahhoz,
minőt Mazoyer Bec-d’Allier és St.-Thibault mérczék
között talált. Ha itt x-szel jelöljük a keresett aradi
maximumot, y-nal az észlelt dévai maximumot,
akkor az egyenes egyenletét a következő képlet
fejezi k i:
X
1-12 у — 1-24.
A culminátió leérkezésének idejét Déváról Aradra
megközelítőleg egy táblázat adja, mely a leérkezési
időt az árhullám magassága szerint osztályozza.
A 30. ábrán a csongrádi, aradi és szegedi víz-
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állások összefüggése látható. A felületet, melyet mulva jelentkezik az aradi után: ha mind a tiszai,
e három változó megállapít, nehéz volna valamely mind a marosi árhullám széles, akkor a leérkezési
formulában kifejezni, de nem is szükséges, mert a idő 104 órára is felmehet.
szegedi vízállások nivó görbéivel az előrejelzés ki
Természetes, hogy a leérkezési idő pontos meg
elégítő pontossággal történhetik. A szegedi maximu határozása az árhullámok találkozásának különféle
mot következőleg kapjuk meg e grafikonból:
esete miatt nagyon nehéz, de itt nem is szükséges
1ször tegyük föl, hogy a Maros árhulláma
nagy pontosság; fődolog, hogy az árvíz magasságá
előbb tetőzik Aradon, mint a Tisza árhulláma Cson- nak jelzése legyen kielégítő s erre nézve ez ábrák
grádon; akkor az aradi maximum és a vele egy a próbát már kiállották.
id ejű csongrádi vízállás megállapítanak az ábrán
egy pontot, melynek nivó magassága a görbe vonalak
segélyével meghatározható s ez a keresett szegedi
VI. Árvízjelzés a Duranee-on.
maximum ;
I . Bevezetés.
2szor, tegyük föl, hogy a Tisza árhulláma
előbb tetőzik Csongrádon, mint a Marosé Aradon,
Miként az előbbi fejezetből látható, Jollois és
akkor a csongrádi maximum és a vele egyidejű Mazoyer a Loire mentén oly árvízjelző szolgálatot
aradi vízállás megállapítunk az ábrán egy pontot, rendeztek be, mely teljesen kielégíti az igényeket
melynek kottája a keresett maximum.
és a jelzések pontossága kívánni valót nem hagy
Egyidejű aradi és csongrádi tetőzésnél az egy
idejű vízmagasságok pontja adja meg a szegedi
tetőzés magasságát.
Megtörténik néha az is, hogy a Maros árhul
láma külön és a Tisza árhulláma külön egymás után

29—30. Előrejelzési ábrák; 29. Déváról Aradra; 30. Csongrádról és Aradról Szegedre.

következő tetőzéseket idéznek elő Szegeden; ez hátra. Azonban bár a Loire felső és középső részén
esetben az ábrával mindkét maximum jelezhető. teljesen hegyi jellegű, mégsem szakadékos, torrens
A leérkezési idő, illetőleg azon idő, mely szük folyó és így vízjárásának törvényszerűsége könnyeb
séges, hogy a tetőzés Szegeden nyilvánuljon, az egyik ben volt megállapítható.
felsőbb helyen beállott tetőzés után, igen változó
Egészen más természete van a Durance-nak,
értékű s itt nehéz valami precíz szabályt megálla ennek a déli francziaországi folyónak, mely mint
pítani. Mégis összegelve az észleletek eredményét, valami zuhogó patak, úgy ömlik le a magas Alpok
következő szabály látszik érvényesülni:
lejtőiről a Rhóne-ba.
1ször, ha a csongrádi culminátió előbb áll be, Vízgyűjtője igen kiterjedt és mintegy 14,814
mint az aradi, vagy Aradon egyátalán nincs culmi кпг nagyságú; legfőképpen kopár sziklából áll,
nátió, akkor a szegedi culminátió 12—24 órával melyen alig van vegetátió. E sziklák magasabb
később áll be, mint a csongrádi. Átlagos leérkezési részei az örökhó határán felül érnek. A forrásvidék
idő 16 óra.
legnagyobb része át nem bocsátó és a lehullott
2szor, ha az aradi árhullám előbb tetőzik, mint
eső szabad áradatban akadályt nem találva ömlik
a csongrádi, akkor a szegedi culminátió 52 óra le a gyűjtő mederbe. Természetes, hogy a vízzel
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együtt nagy mennyiségű hordalék, még pedig leg mille az esése. Rohamossága folytán sehol sem ha
inkább kavics és homok zúdul a folyóba, melyek józható.
a Durance-ot a világ legzavarosabb, liordalékosabb
Hogy a völgye micsoda természetű, felvilágo
folyójává teszik. H ervé-M angon szerint évenkint sítást nyújt azon egy adat, hogy a felső felében
a Durance mintegy 11 millió m 1 hordalékot hoz forrásától Sisteronig nincsen termőföld. Sisterontól
magával. Óriási mennyiség ez, mely összerakva lefelé azután vékony szalag mívelt talaj van a
egy egész hegyet képezne.
folyó két oldalán, míg Pertuis környékén már
Ezért a Durance árvizei rettenetesek. Pl. 1882- 5 km. széles a völgy. Odább nyugatra azután a
ben, majd rövid négy évre reá 1886-ban a Durance Durance térsége beleolvad a Rhone nagy lapályába.
oly pusztítást vitt végbe, mely valósággal rémületbe Ez alsó szakaszon ma már töltések biztosítják a
ejtette a lakosságot és a kár milliókra rúgott.
pn'velt földeket a Durance árvizei ellen. És bár a
A Mirabeau-hídtól a Rliöneig terjedő nagy sík termőföld kevés, és nem is nagyon jó minőségű,
ság, mely kitünően van művelve, és oly belterje mert nagyrészt csak homok, mégis igen kiváló
sen, hogy szinte óriási kertnek tűnik föl, teljesen hasznát tudja venni a lakosság, mert kitünően,
víz alá került és majdnem egy hónapig víz alatt szinte bámulatos szorgalommal mívelik. Legtöbb
volt. Útakat, hidakat, csatornákat és töméntelen helyen valóságos kertészetet űznek.
épületet tett tönkre az áradat.
A síkságot öntöző és lecsapoló árkok hálózzák
be s az emberi tevékenységnek megkapó jelensé
geivel találkozunk itt. Ezek a Provence mezői,
melyeknek szépsége messze földön híres.
A síkság alsó fele mindjobban kiszélesül, mi
dőn a Durance völgye a Rhöneéba olvad. A Rhone
ezen alsó folyásánál elterülő lapály nagy részét,
az arlesi síkságot is maga a Durance építette hor
dalékával. Ugyanis régen a Durance, mint önálló
folyó, a Rhönetól különváltál) ömlött a tengerbe,
s számos ágával egészen behálózta az arlesi lapályt,
míg végre annyira feltöltötte keleti és déli med
reit, hogy nyugatra fordulva, a Rhöneba szakadt.
De a Durance alsó folyása még most sincs annyira
biztosítva, hogy egy új árvízkor új medret ne
csinálhatna magának.
Különben ez az arlesi síkság igen csekély ter
mékenységi). Az egész, mint valami nagy kavics
homok zátony, úgy tűnik föl. És egyáltalában véve,
midőn a Durance völgyének termékenységéről van
szó, azt nem lehet oly értelemben venni, mintha
pl. a magyar Alföld termékenységét emlegetjük.
A Durance a maga laza, homokos földjével csak
nagy szorgalom és munka árán hoz gyümölcsöt,
folytonos gond, kertészkedő elbánás szükséges itt
ahhoz, hogy dús tenyészet fejlődjék ki; míg az
Ezen árvizek miatt elhatározta a franczia kor Alföld kövér síksága aránylag csekély munkát
mány, hogy a Durance mentén is berendezi az ár igényel. A Durance völgye nem kenyérnek való
vízjelző szolgálatot, hogy így az árvízkárokat lehe föld, a Tisza síksága kötött agyag, mely a leg
tőleg csökkentse. E czélből az egész folyóra kiter kitűnőbb búzát termi.
És ez ellentét a talaj minősége között a folyók
jedő tanulmányokat ejtettek meg. E tanulmányok
nagyobb részét Im b e a u x mérnök végezte, kinek természetéből magyarázható. Mert a két folyó for
munkája után ismertetem a Durance mentén be rás vidékének kőzetei egyformán adnak jó és rossz
minőségű földnemeket.
rendezett árvízjelző szolgálatot.*
De a Durance az ő rohamosságával, nagy se
A Durance Briamjon mellett 2060 m. magas
bességével
a durva homokot és kavicsot egészen a
ságban ered a tenger színe fölött. Esése nagyon
rohamos, forrásától 48 km.-re Saint Clémentnél torkolatáig leviszi, addig a Tisza felső folyásánál
872 m., Sisteronnál 466 m., Manosquenál 294 m., már hátra hagyja a nagyobb szemű hordalékot. A
Mirabeaunál 228 m. és Avignonnál, forrásától 804 Durance Avignonnál, a Rhöneba ömlésénél, mint
km.-re, hol a Rhöneba ömlik, 13 m. tengerszín személyesen is tapasztaltam, még ököl és fej nagy
fölötti magassága van. (31. és 32. ábra.) Még leg ságú köveket görget, a Tisza már középső folyá
alsó szakaszán, Mirabeautól a Rhőneig is 2-46 per sában is csak a földpátos alkatrészeket tudja leImbeaux : „La Durance“. („Annales des Ponts et Chaussées“. 1892. I. sem.)
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begtetni, melyek oly finoman vannak eloszolva
benne, bogy szinte föloldódva látszanak. A Tisza
mintegy átszitálja hordalékát, hogy a síkságra csak
a termékeny alkatrészeket vigye, a Durance pedig
durván keverve adja a termő és terméketlen föl
det. Hogy fogalmat alkothassunk a két víz sebes
sége és hordalékot lebegtető képessége között, elég
az esésüket összehasonlítani: a Tisza legkisebb esése
2 cm. kilométerenként, a Durance legkisebb esése
éppen 1 0 0 -szor akkora, vagyis 2 m. kilométe
renként.
Az ellentét egyébként is meglepő a két folyó
közt. A Durance árvizei hirtelen jönnek és hirtelen
megszűnnek, Sisterontól Avignonig kevesebb, mint
1 nap alatt fut le az árvíz tetőzése; addig a Tisza
árvizei lassan készülnek és hosszú ideig tartanak
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szinte szélső határát a termelésnek, a Tiszánál a
talaj mesterséges javítására még alig gondolnak.
A Durance a maga rombolásaiban borzasztó, a
Tisza még árvizeivel is hasznot hajt, termékeny
iszapot hagyván maga után s oly áldott folyó,
melynek párja alig van.
2.

A csapadék eloszlása. Idöjóslás.

A Durance természetének tanulmányozására
nézve igen kevés a régi adat. A csapadék és víz
állás méréseket csak újabban eszközük oly pontosság
gal, hogy azokból következtetni lehessen. Főképpen
a csapadék észlelése fontos a Durance medenczéjében
és a meteorologiai tanulmányoknak nagy szerepe
van itt a folyó természetének megismerésére.
Mindenekelőtt a szelek járását figyelik meg.
A Durance völgyében meglehetős szabályos az idő
járás. Legtöbbnyire E E N y irányú szél fú j; pl.
Avignonban évenkint átlag 170 napon át észleltek
ilyen irányú szelet. Különben is legtöbbnyire állandó
szelek fújnak, melyek irányuk és tulajdonságuk
szerint misztral, ponant, marin és sirocco nevek
alatt ismeretesek.

1

3
-3 -i

-3

i

ej?

32. A Durance hosszanti metszete. Mérték: a hosszakra 1/2 mm. = 1 km; a magasságokra 1/2 mm. = 10 m.

s hetek is eltelnek, míg az árvíz tetőpontja a
Csak a déli szelek szoktak bő csapadékot
forrás vidékekről az alsó helyekre érkezik.
hozni. Az északról jövő szelek párájuk nagy részét
A Tisza medre jól kifejlett, inkább mély és a Rhőnetól északra fekvő lejtőkön csapják le s
keskeny; a Durance medre lapos, aránylag igen meglehetős szárazon jönnek a Durancehoz. Míg a
széles és kisvíz idején ide-oda kóvályog a folyó a déli meleg szelek, telve a Földközi tenger páráival,
meder zátonyai között.
óriási lecsapódásokat okoznak, ha a Durance völgyén
A Durance legnagyobb árvizei 6700 köbméter felszállva hirtelen lehűlnek. Az eső eloszlására nézve
vizet szállítnak másodperczenkint, a Tisza legna a terep emelkedettsége kiváló befolyással van, de
gyobb vizei csak félannyit hoznak; de míg a Du- itt sem lehetne a tengerszín fölötti magasságból
ranceban a kisvíz alig térdig érő rétegben elte valamely hely csapadékának nagyságára következ
rülve folyik, addig a Tiszának oly bőséges a hozo tetni. Ha a nagy esők eloszlását tekintjük, úgy az
mánya, hogy alsó és középső szakaszán kisvíznél igen változatos. A szelek iránya szerint hol a jobb-,
hol a balparti hegyeken van a nagyobb lecsapódás,
is csaknem mindig hajózható.
E két folyó természete szerint alakul át aztán hol pedig a Durance forrás vidékeire hull a leg
a két vidék jellege. A Durancenál az emberi munka, több eső.
a mesterség, a Tiszánál a természet ősereje teszi
Ami pedig a csapadéknak az évi időszakok
termővé a földet. A Durance mentén már elérték szerinti megoszlását illeti, úgy e tekintetben nagy
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szabályosságot mutat a Durance vidéke. Télen a
legkevesebb, tavaszszal és nyáron körülbelül egy
forma, őszszel a legnagyobb lecsapódások vannak.
Október és november hónapokban esik a legtöbb
eső. Az egyes hónapokban a csapadék eloszlásáról
az 1882—85. évekből vett átlagok szerint a követ
kező összeállítás ad képet:
Id ő sza k

Eső m m.-ben

Jan u ár.....................

45-7

Február

45-0

. . . .

Márczius . . . .
Tél . . . . .

42-7
133-4

Á p r ilis.....................

67-1

M á j u s .....................

59-1

J u n iu s .....................
Tavasz . . . .

55'9
182-1

J u l i u s .....................

51-6

.

.

.

41-2

Szeptember .

.

.

87-7

Augusztus
Nyár

. . . .

Október

. . . .

j. A csapadék mennyisége és a Durance víztömege.

180-5
106-5
.

112.5

Deczember . . .
Ő s z .....................

66-9
285-9

Egész év

781-9

November

.

.

m .

m.

in ,

m .

m .

n
m.

Hideg
évszak

m .

S3
t

о

Meleg
évszak

m .

Nyár

Tavasz

A Durance felső és alsó medenczéjében az eső
eloszlását az egyes időszakok szerint a következő
táblázat mutatja:

EH

m .

m

m .

m.

Mirabeautól fölfelé
eső medencze

140-3 187-7 189-7 298-7 377-4 439-0

Mirabeautól lefelé
eső medencze

időjóslással teljesen meg volna oldva. Először is
előre jeleznők az esőzés közeledtét s talán a le
csapódás nagyságát is; másodszor a tényleges csapa
dék mennyiségéből megjósolnók az árvíz körülbelüli
nagyságát és végre a felső mérczén bekövetkező
tetőzésekből az árvíz magasságának numerikus jel
zését adnók meg.
Láttuk a vízjelző szolgálat fejlődéséből, hogy
az erre vonatkozó tanulmányt tulajdonképpen a
végén kezdték meg. Először oldották meg a külön
böző mérczék vízállásai közötti összefüggést, azután
jelenleg van folyamatban a csapadék és vízállások
közötti összefüggés meghatározása s végül az idő
járás jóslására csak éppen az első kísérleteket tet
ték meg.

1116 161-2 144-4 237-3 305 6 348-9

Azonban a szelek járásának, az eső vidékenkénti és időszakonkénti eloszlásának megfigyelése
csak előtanulmányul szolgál egy igen fontos czélhoz, az időjárás megjóslásához. És e tekintetben a
Durance mentén megtették az első lépést. A cyclonok járásának szabályszerűsége következtetést enged
a viharokra és lecsapódásokra. Természetes, hogy
az időjóslás most még fejletlen stádiumban van,
de örvendetes dolog, hogy komoly tanulmány tár
gyát képezi.
így az árvizek előrejelzése még szélesebb ala
pon épülhet fel, és az árvízjelzés problémája az

Az árvizek előrejelzéséhez fontos előtanul
mányul szolgál a lehullott csapadék mennyisége és
a folyó vízszállítmánya közötti arány megállapítása,
E czélból első sorban is a folyó vízemésztését kel
lett kitapasztalni, vagy kiszámítani.
A Durance víztömegének meghatározására ré
gen is történtek mérések, azonban ez eredmények
bizonytalanok. A Durance különben is annyira vál
toztatta új abban a medrét, hogy a régi tömegábrák
a jelenlegi vízállásokkal egyáltalán nem voltak össz
hangban és így a mostani viszonyok közt teljesen
használhatatlanokká váltak.
Ezért Im b e a u x újabb méréseket tett, még
pedig Mirabeau-nál és Bonpas-nál; mindkét helyen
a hidak szelvényében. E mérések és megfelelő szá
mítások alapján megszerkesztették a tömegábrákat,
melyek segélyével az egyes vízállásoknak megfelelő
másodperczenkénti víztömegek egyszerűen leolvas
hatók. És itt megjegyzem, hogy e sebességmérések
és számítások a Durance torrens jellege miatt nem
történhettek olyan körültekintéssel, hogy belőlük
pontos következtetéseket lehessen vonni.
E mérésekből kitűnik, hogy a Durance Mirabeaunál legnagyobb vízkor körülbelül 6700 m3-t, leg
kisebb vízkor 72 m:i emészt; a legnagyobb és leg
kisebb vizek közötti arány tehát: 1 : 93. Ehhez még
hozzávehetjük, hogy a legkisebb vizek majdnem
kizárólag a hóolvadásből erednek úgy, bogy enélkül
a Durance a száraz évszakban teljesen kiapadna.
E tömegszámításokat lm beaux a csapadék menynyisége és a folyó emésztése közötti viszony meg
állapítására használja fel első sorban.
E czélból meghatározza az eső évi mennyiségét,
mely a Durance vízgyűjtőjére hullott. E mennyiség
meghatározása az egyes csapadékmérő állomások
adatai és a területek nagyságának egybevetése alap
ján könnyen történhetik. Azután kiszámítja az eső
azon mennyiségét, mely egy másodpercz tartamra
esik, vagyis az összes évi eső mennyiségét elosztja
az év másodperczeinek számával; így azután köb
méterekben kapja meg az egy másodperezre eső
csapadék mennyiségét. •
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Azután kiszámítja a folyó vízemésztését éven
ként s ebből a másodperczenkénti középemésztést
határozza meg. Ezt úgy viszi végbe, hogy a merő
leges coordináta-rendszer x tengelyére az időt, у
tengelyére a vízállásoknak megfelelő víztömegeket
viszi fel s azután e tömegábra területét egy derék
szögű négyszöggé alakítja át, melynek egyik oldala
az x tengelyen az év hosszát, másik oldala pedig
a közép vízemésztést adja másodperczenként.
így meglevén e két adat, a következő táblá
zatot állítja össze:
Összehasonlító táblázat a Durance átlagos vizemésztése és
az eső mennyisége közt.

Évek
1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
m 3
m3
m3
m3
m3 in3 m 3
1

Tél

Emésztés

' Csapadék
1 Arány

1

Tavasz

Emésztés

Csapadék
1 Arány

Ősz

413

195

322

442

232

373

423

410

292

335 314
254 420
1-32
0-75
0-89 111 0-46 0-78 1-51

0-92

Csapadék
1 Arány

0-33 0-68 0-42 0-47 105 0-60 0-57

0-56

i Emésztés

407

310

595

534
0-58

' Csapadék
j Arány

i Emésztés
Hideg 1Csapadék
időszak i
1 Arány
i Emésztés
Csapadék

1Arány

134
402

219
320

140
328

187
391

255

318
343

190
338

i Emésztés
Meleg 1 Csapadék
időszak i
1 Arány

Egész év

207

219
254
0-86

206 190
344 336

1 Emésztés

Nyár

206 258 119 206 360 222 164
75 291 398 231 259
214 310
0-96 0-83 1-58 0-71 0-92 0-96 0-63

Közép
érték
m3

247

149 100 377 659 223 257
254 164 494 1107 557 566
0-68 0-59 0-61 0-76 0-59 0-40 0-45
271 252

254

346
400 270 299 378
0-54 0-91 0-44 0-63 1-29 0-94 0-66

0-74

170
317

316

167
376

255

348

341

332

134

153

368 440

193

452

165

227

446

408

394

I0-73 0-81 0-67 0-83 i -66 0-47

0-69

246 231
346 395
360
247 397
0-66 0-83 0-56 0-69 0-84 0-71 0-59
238

260
314

138

273

669

429
511

270

259
367
0-70

E táblázatból látható, hogy a Durance a leesett
csapadéknak átlag mintegy 70 százalékát szállítja
medrében; a csapadék többi része elpárolog, vagy
földalatti utakon szivárog el. Ebből is következik,
hogy a Durance vízgyűjtője nagyon kötött; át nem
bocsátó, mert a többi francziaországi folyók mind
sokkal kevesebb részét vezetik el a lehullott csapadék
nak. így pl. aSaőne 0-50, a Szajna 0-29 részét emészti
a vízgyűjtőkre hullott csapadék mennyiségének.
Látható továbbá, hogy a tavaszi és nyári idő
szakban az emésztési együttható sok esetben nagyobb,
mint az egység; vagyis a Durance több vizet szálÉvkönyv VII.

lit, mint a mennyi esőt kap. Ezt a többletet a
hóolvadás okozza, mely néha igen magasra emeli a
Durance vízállását.
Nem hagyhatom azonban itt megemlítés nélkül,
hogy e számítások és adatok csak közelítő értékűek,
mert úgy az eső mennyiségének, mint a folyó víz
emésztésének pontos meghatározása sok nehézségbe
ütközik és hogy valamely vidék átbocsátóságát a
csapadék mennyisége és a folyó emésztése közötti
viszony nem mindenkor határozza meg jól.

4. A hó befolyása a Durance vízjárására.
A hó mennyiségének meghatározása és a hóolvadás.
A Durance vízgyűjtőjének csak igen kis része
nyúlik föl az örökhó határába; ennélfogva itt kevés
a jégár és kevés hó marad meg egyik évről a
másikra. A Durance vízjárására tehát csak az a
hómennyiség gyakorol lényeges befolyást, mely
évről-évre elolvadás alá kerül.
Az a hó, mely októberben a magasabb régiók
ban esik, rendszerint. még elolvad ; csakis novem
berben kezd a hó gyűlni a forrásvidékek magasabb
régióiban. Deczember hóban a vidék általános hő
mérséklete alább szállván, a hó már alacsonyabb
helyeken is megmarad; még inkább lejebb vonul a
hó határa januárban; míg február és márczius
hónapokban ismét csak a felsőbb régiókban hull és
marad meg a hó. így látjuk, hogy a hó vastagsága
a tengerszín fölötti magassággal növekedik.
Márczius végén és ápril elején a hó gyülemlése
megszűnik és az olvadás kezdetét veszi, még pedig
alulról fölfelé fokozatosan.
Az örökhő határát az évi —4 C'-ú izotherma
jelöli, mely a Durance vidékén 2800 m. magasság
nak felel meg.
A télen összegyűlő hó mennyiségének meg
határozása már azért is nehéz, mert az ombrometerek a csapadékot — akár eső, akár hó alak
jában, akár vegyesen hullott is az le — mindig
vízalakban mérik. A novembertől márcziusig hullott
csapadéknak pedig csak egy része folyékony és
csak ez a része érvényesül ez idő alatt a folyóban,
más része tavaszra raktározódik. Ezért Im b e a u x
megkülönbözteti a folyékony csapadékot (pluie
liquide) a szilárd csapadéktól (pluie solide).
Oszszel és télen a Durance vízszállítmánya
kisebb, mintha az egész csapadék folyékony alak
ban hullott volna; míg tavaszszal és nyáron a
hóolvadás folytán több vizet hoz, mint amennyit
az ez időszak alatt hullott esők adnának. S miután
a Durance legnagyobb árvizeit az őszi nagy csapa
dékok adják, a hó kedvezőleg mérsékli a csapadék
hatását; nagy veszedelem volna ugyanis, ha az őszi
csapadék csupán eső alakjában hullana le s egyrésze nem raktározódnék a kevésbbé esős tavasz
és nyár számára. A hó itt a regulátor szerepét
játsza és a Durance vízjárására kiegyenlítőleg hat.
Oszszel mérsékli az árvizek hatását és nyáron
a folyó kiapadását akadályozza meg.
16
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Középélték az
öt hónapon át

Közép értékek 1882-től
1889-ig

Márczius

Ezen egyenletekből к és p értéke a legkisebb
négyzetek elmélete szerint kiszámítható s így nyer
hető, hogy к = 0-107 és [a
0-104
A havonkint összegyűlő hó mennyiségét ezek
szerint a következő kifejezés adja : a = 0-107/rc
0-107 p (9-7— t)
Továbbá a folyó közép vízhozománya és a
folyékony csapadék másodperczenkénti középmennyi
sége közötti különbséget ezen egyenlet fejezi k i:
D —II = 0-104 N. T.
A következő táblázatot e két képlet segélyével
állították össze és mutatja az 1882— 89. években
az egyes hónapokban összegyűlt hó mennyiségét:
Február

a 3 -j- a 4 a 5 = 2 1 a — A.
Az a mennyiség arányos a csapadék összes
mennyiségével /»-vei és az effectiv hőmérséklettel
T-val úgy, hogy a = k. p
hol к fagyási együtt
hatónak nevezhető. 1882-től 89-ig minden évre
nézve ismeretes p a csapadék összes mennyisége
és * az effectiv hőmérséklet és így minden hónapra
nézve az a és minden évre az A meghatározható
а к függvényében. De я = p — a lévén, я is kife
jezhető а к függvényében. így meghatározván a
folyékony csapadék mennyiségét, meghatározhatjuk
ugyancsak к függvényében a folyékony csapadék
nak másodperczenkénti középmennyiségét is a hideg
évszak alatt; jelöljük e mennyiséget n-vel.
Ismeretes továbbá a folyó havi vízmennyisége

Évszak

Január

3 , - f a 2 -|-

d ; ennélfogva a másodperczenkénti középemésztés
a szeptembertől márcziusig terjedő hideg évszakban
is meghatározható; legyen e középemésztés D.
E vízmennyiség csakis a folyékony csapadéktól
származik, mert augusztus végén a források már
kiapadtaknak vehetők.
A D és II értéke azonban természetszerűleg
különbözik egymástól, mert a folyékony csapadék
P egyrésze elszivárog, más része elpárolog. Hogy
az összefüggést D és 11 közt meghatározzuk,
vegyük tárgyalás alá a szivárgás és elpárolgás
tényezőit. Az elpárolgást arányosnak vehetjük az
időszak középhőmérsékletével T-vel, a beszivárgás
pedig a talaj telítettségétől függ. A talaj telített
ségét arányosnak vehetjük az időszak esős napjai
nak számával iV-nel. Akkor ja. N. T kifejezi az
összes vízmennyiségi veszteséget és ígv D
П - ^ N. T.
Képezzük most minden egyes hideg évszakra
1882-től 1889-ig a D mennyiségeket, akkor a követ
kező egyenleteket kapjuk:

Deczember

Egészen más viszonyok vannak pl. a Tiszán,
hol a hó okozza a legnagyobb veszedelmet. Az
őszszel és télen összegyűlt hó a bő tavaszi esőzések
folytán szinte hirtelen jő olvadásba és a Tisza legma
gasabb árvizei mindig a hóolvadás következményei.
Főkérdés marad minden esetben meghatározni
a hó azon mennyiségét, mely a tél folyamán össze
gyűl. Imbeaux meglehetős körülményes módon teszi
ezt és eljárásához sok szó fér, de egynéhány jó
gondolatot is vesz föl combinatiói közé s ezért
módszerét ismertetem.
A Durance mentén közelítőleg nov. 1-ét lehet
azon időpontnak elfogadni, melytől fogva a hó
gyűlni kezd és ápril 1 -ével veszi az olvadás kezde
tét. Van még e két időpont közelében egy-egy
neutrális időszak is, mikor a hó sem nem gyűl, sem
nem fogy. Általában azonban a hószaporodás és fogyás
kezdete és vége a hőmérséklet szerint változik.
Azonban a hőmérsékletre nézve nem igen vannak
a Durance mentén elegendő följegyzések. Legtöbb
van A p t helységre nézve s ezért Imbeaux azt a
községet veszi az egész Durance mentére irányadóul.
Ugyanis tekintve az egész vízgyűjtő klimatikus viszo
nyainak egyöntetűségét, A p t helység hőmérsékletének
változása, mértékül szolgálhat az egész vízgyűjtő
közép hőmérsékletének változására, amennyiben ez
az Apt-étól csak valamely állandóval különbözik.
Október és márczius végének, valamint novem
ber és ápril kezdetének hőmérséklete Apton 9-7 C°.
Tehát mondhatjuk, hogy ha Apton 9'7°-nál nagyobb a
hőmérséklet, a hó olvad; ha ennél kisebb, a hó gyűl.
Legyen most valamely hónap középhőmérséklete
(az apti napi észlelésekből számítva) t. Akkor aszerint
van hóolvadás vagy hószaporulat, amint t — 9-7
kifejezés positiv vagy negativ értékű. Nevezzük
ezen különbséget e ffe k tiv h ő m é rsé k le tn e k és jelöl
jük т-vak Ezen t érték keveset függ attól, hogy a
hőmérsékletet mely helyen észleljük.
Legyen továbbá a azon hómennyiség, mely
valamely hónap folyamán hullott és p e hónapban
hullott összes csapadék, я pedig a folyékony csapa
dék mennyisége ; akkor a
p — я. És a november
től márcziusig terjedő öt hónap alatt a hó összes
mennyiségét a következő kifejezés adja:

November

122

m3

m3

m3

m3

m3

m3

217

173

122

60

140

370

253

272

236

355

Az összegyűlt hó nienynyisége (másodperczenkéntí
középér
tékben) ....................... 126
A csapadék
összes
m ennyisége (másod
perczenkénti közép
értékben) ................... 642
Arány a hó és az öszszes csapadék közt . 0-20
Középhőmérsék Apton 7-60°

0-59 0-68 0-45 0-25 0-39
4-18° 3-41° 5-41° 7 96° 5-71°
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t2

+ m 3 ts + m Au + m b т5

1

Már most az 1882—88 évekről a megfelelő
■c értékeket kikeresve nyerjük a következő egyen
leteket :
É vek

1882 ____1

1888 . . . . 1

*£

1-2

^

6 -2 ffl,+

9 l ' m s - f 10-7 m A + 1 1 - 7 m b

1 6 t fíj-l-8 '1 m., —
(—10.7 m 3 — 11' 1

mb

Augusztus

Középértékek 1882-től
1889-ig

Julius

Ez egyenletekből a legkisebb négyzetek elmé
lete szerint kapjuk, hogy m x 0-055, m> = 0-036,
m s 0 026, in 4 0'017és m b 0-011. Az m együtt
hatók tehát folyton kisebbednek. Ezek alapján
kiszámítható 1882-től 1889-ig a minden egyes hónap
ban olvadó hó mennyisége és összeállítható ezen
táblázat, mely ez évek átlagait adja:
Junius

8-83 X A X T, hol F az elolvadó
hótömeg, A a raktározott hótömeg és t a nyári
időszak effektiv hőmérséklete.
Általában megjegyezhető, hogy a Durance
nyári vízhozományának 0-33—0-71 része a hó
olvadásből ered és igy átlagban körülbelül fele
(0.49-ed része) a víz mennyiségének a hótól szárma
zik. E viszonyszám természetesen nem csak a hő
mérséklettől függ, hanem a nyáron hullott eső
mennyiségétől is.
Megpróbálja aztán Im b e a u x a tavaszszal és
nyáron olvadás alá kerülő hónak az ápriltől augusz
tusig terjedő hónapok szerinti megoszlását meg
határozni.
Legyen az összes hómennyiség, mely olvadás
alá kerül F. (Ez a mennyiség a Durance vidékén
egy kevéssé különbözik a télen raktározott hőmennyi
ségétől, de pl. a Tisza vidékén vele egyenlő). Legyen
I I /, í\ I az egyes hónapokban olvadás alá
kerülő hó mennyisége úgy, hogy í\ + I + fb +
+ fb
F. Az egyes hónapok f értéke függ a

m x г, + m ,

Május

képlet adja: F

1

hónap közép hőmérsékletétől, de más oly körül
ményektől is, melyeket nehéz közelebbről meghatá
rozni. Míg ápril hónapban az alsóbb vidékekről olvad
el a hó és ez igen gyorsan és könnyen történik,
addig májusban az olvadás magasabb régiókban
lassabban és nehezebben megy, ámbár a hőmérséklet
emelkedik. Még lassúbb az olvadás június, július
és augusztus hónapokban.
Es így, ha a havonként olvadó hó mennyisége
arányos is a havi közép hőmérséklettel t-val, van
még egy havonként változó m tényező is, mely e
mennyiségre befolyást gyakorol. Jelöljük az olva
dásnak e havonként változó coefficiensét m x m 2 m 3
m± m b betűkkel, akkor valamely hónapra nézve
fk
m k тк F és egész évre: F
fx + f 3 + f 3 +
/; + /;== (ffl, t! + rn, t2 + m s 1, + тл + т ь t5) F.
Ez egyenletből következik, hogy

Április

Látjuk itt, hogy a legtöbb hó deczemberben
raktározódik, míg januárban kevesebb. De deczem
berben sokkal több csapadék buli általában, mint
januárban; és míg deczemberben a csapadéknak
csak 59°/0-a gyűl össze hó alakban, addig január
ban 6 8 %. Továbbá látható, hogy a hideg évszak
alatt másodperczenkint átlag 140 köbméter hó
(víz alakban mérve) gyűl össze a Durance víz
vidékén. Ha e 140 köbmétert megszorozzuk az
5 hó alatti másodperczek számával 5 X 30 X 86400zal, akkor megkapjuk, hogy a folyó mentén egy
tél alatt átlag 1814 millió köbméter hó raktáro
zódik.
Ami a hó olvadását illeti, Imbeaux egész elmé
letet fejt ki erre nézve. És az olvadás mértékét egy
integral képlettel próbálja megoldani, melynek azon
ban semmi gyakorlati értéke nincsen. Éppen ezért
mellőzöm fejtegetéseit, valamint azon aproximativ
eljárás ismertetését is, melvlyel a nyár folyamán
elolvadó hótömegeket számítja. Ugyanis a Durance
vidékének egy része az örökhó határába esvén, a
nyáron elolvadt hó mennyisége differálni fog az
előző télen raktározódott hó mennyiségétől. Azonban
ez a differentia soha sem nagyon jelentékeny és
számítása sokkal bizonytalanabb, semhogy a nyert
eredményekből valamely helyes tájékozást lehetne
vonni. Azután az is beigazolható, hogy az örökhó
mennyisége nagyobb időközöket, véve számításba,
állandónak vehető és ha nyaranként az örökhó
vonala lejebb és feljebb száll is, általában mégis a
2800 in. magasság körül oscillál. Minálunk a Tisza,
valamint a többi magyar folyók vidékén az összes
raktározott hó mennyisége elolvad a nyár folyamán
és így e fejtegetéseknek a mi viszonyainkhoz mérve
nem volna haszna. Különben a raktározott és elolva
dásra jutó hó közötti összefüggést a Durance vidé
kén Imbeaux szerint megközelítőleg a következő

m3

m3

m3

m3

m3

ms

•S £
■ffl +3
Ch i©
•Ф

£ 3

Az olvadó hó menynyisége másodperczenkint ...................
A folyó összes vizhozománya másod
perczenkint .............

67

160

182

153

96

132

249

344

362

239

144

267

Arány az elolvadt hó
és a folyó vízhozo
mánya k ö z t .............

0-27

0-47 0-50 0-64 066

049

Középhőmérséklet
A pton.........................

118° 16-2° 19-8° 22-8° 222» 18-53»

E táblázatból látható, hogy június havában
olvad el a legnagyobb hőmennyiség és hogy a folyó
vízhozománya és az olvadó hó közötti viszony ápriltól augusztusig növekedik és augusztusban 6 6 %.
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Ami a vízállások közötti összefüggést illeti,
A z árvizek hydrotnéiriai törvénye és as árhul
azt Imbeaux is grafikus úton próbálja meghatá
lámok leérkezési ideje.
rozni. Egy coordináta-rendszer x tengelyére a felső
Az árvizek előrejelzésének feladata kettős: az mércze vízállásait, у tengelyére az alsó mércze víz
árvizek bekövetkezési idejét és a magasságát meg állásait viszi fel. A correspondeáló, egy ugyanazon
jósolni. Az árvizek magasságát a csapadék mennyi árvízhez tartozó pontok közé azután egy görbét
ségéből meghatározni nehezebb feladat, mint az húz, mely a vízállások közötti összefüggést fejezi
egyes mérczék vízállásai közötti összefüggés meg
állapítása s ezért Imbeaux is az árvizek hydrométriai törvényével foglalkozik első sorban.
Az árvizek jellegük szerint két főcsoportba
sorozhatok: olyanok, melyek a partok között ma
radnak, és olyanok, melyek túlhágják a partokat.
E kétféle magasságaik szerint lényegesen változik
a leérkezési idejük, valamint a különböző helyeken
bekövetkező magasságaik összefüggése.
Sisterontól feljebb nincsenek a Dnrancera nézve
megbízható följegyzések úgy, hogy a vizek előre
jelzése csakis ezen ponttól lefelé eszközölhető.
Sisteron pedig csak 157 km.-re van a Rhőnetól.
Különben is feljebb oly rohamos a Durance, hogy
néhány óra alatt Embrnnból Sisteronba ér a víz.
A Durance árhullámainak leérkezését a mellékfolyók
általában kevéssé zavarják, mert a mellékfolyók a
vidék egyenletes climatikus viszonyai folytán majd
nem egyszerre áradnak a főfolyóval úgy, hogy
mindig csak egy eredő árhullám húzódik le a folyón
és igen ritkán fordul elő a mellékfolyók elkülönzött árhulláma.
Az árvizek leérkezési ideje függ a mérczék
távolságától, a folyó általános esésétől, az árvíz
nagyságától s ezenkívül az árvíz különleges saját
ságaitól. Imbeaux osztályozza az árvizeket a leér
kezési idő szempontjából három csoportba: kivéte
les árvizek, nagy árvizek és közepes vagy kis ár
vizek csoportjába.
Azután egy derékszögű coordináta-rendszer x
tengelyére felrakja Sisterontól a Rhóneig az egyes
mérczék távolságát, у tengelyére pedig az óra be
osztását viszi fel. Ez elrendezés mellett minden
egyes árvíz leérkezési vonalát meghatározhatja az
egyes mérczéken észlelt adatok szerint. A kivételes
árvizek közép értékben 2 2 óra 2 0 perez alatt ér
keznek Sisterontól a Rhóneig, a nagy árvizek átlag
19 óra alatt, a kis és közepes árvizek 2 0 óra alatt.
A leérkezés minimális ideje 17 óra 40 perez és
maximális ideje 24 óra. Közép értékben 20 óra 30
perez, ami 7*65 km. óránkénti sebességnek felel
meg.
Tapasztalja továbbá Imbeaux, hogy az árhul
lámok sebessége növekedik a magasságukkal addig,
33. Előrejelzési ábrák Sisteronra.
amíg a partokon túl nem lépnek. Akkor aztán egy
szerre megcsökken a sebesség és a magasság nö
vekedésével mindinkább kisebb lesz mindaddig, míg ki. így szerkesztette meg Imbeaux a 33— 30, sz.
az ártér egy bizonyos magasságig el nincs borítva. ábrákon látható görbéket.
Azonban a Durancenál az árvízmaximumok
Ezen magasságtól kezdve aztán a leérkezési idő
ismét kisebb lesz, vagyis a sebesség növekszik. pontjai nem helyezkednek el oly szabályszerűséggel,
Ezen tüneményt Imbeaux a hydraulikus sugár vál mint azt a Loirenál láttuk, vagy a Tiszánál tapasz
tozásából, vagyis a súrlódásnak a víz sebességére a taltuk, hanem a kiegyenlítő vonaltól jobbra-balra
szelvény alakja szerinti befolyásából magyarázza. egy m.-re is eltérnek. De ez a Durance heves tér5.
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mészete miatt van így, továbbá a mellékfolyók
egyenlőtlen befolyásától, melyet Imbeaux nem vesz
tekintetbe s végül ama körülménytől, hogy a Du
rance medre folyton változik. így pl. a Mirabeau-híd
profilja 1882-től 1886-ig átlagban több mint egy
métert sülyedt.
Az árvízjelzés administrativ része igen pontos
és éber szolgálatot követel, mert a Durance árhul
lámai hirtelen jönnek és futnak alá. De az erre
vonatkozó szervezet még nem teljes és azt csak a
gyakorlat fogja kellőleg tökéletesbíteni.

gyobb részt át nem bocsátó lévén, a felületen végig
futó víz tanulmányozása a legfontosabb.
Imbeaux egész elméletet állít fel a felületi víz
lefolyására nézve, de okoskodásai annyira ingatag
alapon nyugszanak, hogy azok ismertetését teljesen
mellőzhetőknek tartom.
Értékesebbek fejtegetéseinek azon részei, me
lyek inkább gyakorlati adatokon alapulnak.
A Durance árhullámait, tekintve a talaj kötött
ségét, a felületi vizek okozzák; a beszivárgott víz
csak az árhullám végét nyújtja el egy kevéssé.

О

Л

2

Ъ

W

5

6

34—36. Előre jelzési ábrák. 34. Manosqueról; 35. Mirabeauról; 36. Pertuisről Bonpasra.

A maximum után következő két-három napot
véve az árhullám tartamául, megkapjuk az árvíz
A Durance árvizei rohamosak lévén, a hydro- azon mennyiségét, melyet a felületi víz okozott,
métriai úton való árvízjelzés nem ad elég időt a ha ismerjük még az áradás kezdetekor észlelt víz
védekezésre. Ezért szükséges volt a tanulmányt oly emésztést, mely az árhullám egész tartama alatt
módon kibővíteni, hogy már a csapadék mennyi állandónak vehető. Az árvíznek így meghatározott
ségéből lehessen következtetni a vízállásokra s ez mennyisége, valamint az eső mennyisége közötti
által az előrejelzés idejét lehetőleg megnagyobbítani. arány megadja a csörgedezés mértékét. Az árhul
Miként ismeretes, a földre hullott eső egy része lám azon darabját, mely a csörgedezésből szárma
elpárolog, más része beszivárog, harmadik része a zik, nehéz ugyan pontosan meghatározni, de mégis
felületen fut le. A Durance egész vízvidéke legna- az ily torrens természetű folyóknál elég jól meg
6. Az árvizek udométriai törvénye.
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állapítható, mert azt a gyors kiemelkedés és lesiilyedés jellegzi.
így pl. az 1882. évi október havi árvíz alkal
mával hét nap alatt másodperczenként 1757 m 3 eső
esett, vagyis összesen 7 X 86,400 X 1757 m 3 a Mirabeautól fölfelé eső medenczében. Az árvíz kezdete
kor a Durance Mirabeaunál 180 m3-t emésztett és
a hét nap alatt másodperczenként átlag 767 köb
méter víz folyt el, vagyis összesen 7 X 767 X 86,400 m3;
ebből az árhullámra esett 7 (767 — 180) 86,400 m'1.
És így a felületi csörgedezés arányszáma:
7 (767 — 180) X 86,400 = 0.gg
~7 X 1757 X 86,400
Kivételes árvizeknél ez arányszám átlagban
0*38, nagy árvizeknél 0 27, kis és közép árvizeknél
0‘22. Ha az esővel nagy mennyiségű hó is olvad,
akkor az arányszám növekedik. Legkisebb értéke
0‘18 és legnagyobb értéke 0‘42. Ha most egy ábrát
szerkesztünk úgy, hogy abscissákul a Madeleini (Mirabeau hídi) mércze maximális vízállásait (Hm),
ordinátákul a nyert csörgedezési arányszámokat (f)
rakjuk föl, akkor az így nyert pontok körülbelül
egy egyenesben helyezkednek el, mely egyenes a
kezdőponton megy keresztül és egyenlete f= 0-07H m .
És így azt mondhatjuk, hogy a csörgedezés nagy
sága arányos az árhullám magasságával.
Második sorban tudni kell a víz azon mennyi
ségét, mely a talajt telíti. A talaj nedvességi fokát
a vízállások mutatják. Imbeaux úgy találja, hogy
a Mirabeau-bíd mérczéjén az 1-90 m.-es vízállás
felel meg a talaj saturált voltának. Ugyanis, ha a
talaj hosszú ideig saturálva van, mint pl. némely
esős időszakok alkalmával, akkor az egyes árhul
lámok között a vízállások középértékben mindig
1'90 m.-t mutatnak.
Ha az esőzés kezdetekor a vízállás kisebb,
mint 1-90 m., pl. Hi, akkor az eső egy része a
talaj saturálását idézi elő és ez esőmennyiség ará
nyos az (1-90 —H í) kifejezéssel. A saturálásra szük
séges esőmennyiséget levonva az eső összes menynyiségéből, megkapjuk az e ffe k tiv esőt.
Hogy Imbeaux meghatározza azon К tényezőt,
mely az (1*90 — H í) kifejezést egyenlővé teszi a
saturálásra szükséges eső mennyiségével, tanulmány
tárgyává tette azon kis árhullámokat, melyeknek
maximuma csak kevéssel haladta meg az 1-90 m.-t
a Mirabeau-híd mérczéjén. Ez esetben ugyanis az
árhullám maximuma H m és az D90 m. közötti
különbség arányosnak vehető az effektiv esővel;
ha most P az eső összes mennyisége, К (D90—H i)
a beszivárgott eső, akkor
H m — D90 = a [P — К (1-90 — Hi))
vagy:

P=AT(1*90 — Ш ) + I ( Нт — Щ .
Ha most e képletet alkalmazzuk pl. azon négy ár
hullámra, melyek 1886. márczius és deczemberében, az 1888. év deczemberében és az 1889. év

októberében fordultak elő, akkor a következő egyen
leteket nyerjük:
38 = 0-55 К 4-1-58 —
£L
37 = 0-80 К + 1 -3 5 43 = 1-40 К +1-26 a1
29 = 0 5 0 К + 0-90 —
а
A legkisebb négyzetek elmélete segélyével K = 13
és ~ = 20-nak találjuk. Ennélfogva a beszivárgó
eső mennyiségét 13 (1-90 — H í) kifejezés adja. így
pl. ha a Mirabeau mérczén 0‘30 a vízállás, akkor
13 (1*90 — 0’30) = 21 mm. eső szükséges a talaj
telítésére.
Ismervén а К és * mennyiségek értékét, fel
állíthatjuk a következő képletet:
H m = 1-90 + ~ [P — 13 (1-90 — H i)\
E képlet segélyével aztán az árhullám magas
sága számítható. Azonban e képlet csakis a kis és
közepes árhullámokra ad jó eredményt, mert csak az
D90 m.-nél nem sokkal nagyobb árhullámok segélyé
vel hozták le. Továbbá nincs tekintetbe véve itt az
eső óránkénti sebessége sem, mely szintén nevezetes
befolyást gyakorol az árhullám magasságára, külö
nösen az erősebb intenzitású esőknél. Mégis a képlet
a kis és közepes árhullámokra jó eredményt ad.
Pl. az 1886-ik évi deczember 17-iki árhullám
kezdetekor a vízállás 1*13 m. volt. A talaj telíté
sére tehát 0-7 7 X 1 3 ^ 1 0 mm. eső volt szükséges.
Három napon át esett összesen 37 mm. eső, mely
ből 27 mm. volt effektiv. A formula 3-25 m. ma
gasságot ad és ez a magasság tényleg elő is állott.
Vagy 1889. évben az október 22—23-iki árhullám
alkalmával a kezdeti vízszín P40 m. volt. A talaj telí
tésére 6-5 mm. volt szükséges. Két napon keresztül
22 mm. eső esett. A formula 3'00 m. magasságot
adott és a bekövetkezett magasság 2-80 m. stb.
Azonban a nagy és kivételes árvizekre e képlet
nem alkalmazható; itt az eső óránkénti sebességét
is tekintetbe veszi Imbeaux. Néhány nagy és kivé
teles árvizet sorol föl és ezekből néhány általános
észrevételt hoz le. Ilyen szabályok: legalább is két
napig tartó s legalább is 27 mm.-es napi effektiv
eső szükséges ahhoz, hogy Mirabeaunál a víz 4 m.-en
felül emelkedjék; két napig tartó 37 mm.-es napi
effektiv eső 5 m.-en felül emeli a vizet Mirabeau
nál és végre több napig tartó 30 mm.-nél nagyobb
napi eső kivételes árvizet ad. Látjuk ebből, hogy
a feladatot csak nagy általánosságban próbálja
Imbeaux megoldani.
Végül kiterjeszti figyelmét az eső azon menynyiségének meghatározására, mely elpárolog, vagy
a melyet a növények szívnak fel. Ismervén ugyanis
a felületen csörgedező és a beszivárgó eső menynyiségét, valamint az összes esőmennyiséget is, nem
volt nehéz meghatározni ez adatokból az elpárol
gott mennyiséget. És azt tapasztalta, hogy a nyári
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és őszi árvizeknél 67 százalékra is felmegy az el
párolgott víz mennyisége, ami igen nagy, tekintve,
hogy évenként az összes esőmennyiségből mintegy
30 százalék vész csak el. Imbeaux a különbséget
úgy magyarázza, hogy a téli hónak, melyből igen
kevés párolog el, nagy fontosságot tulajdonít, és
hogy ez a csekélyebb elpárolgás egyenlítené ki az őszi
és nyári nagyobb veszteségeket. De lia tekintetbe
veszszük, hogy Imbeaux a deczemberi árhullámoknál
is 37—57 °/0 párolgást talál, igen könnyen föltehető,
hogy a kétféle módon számított elpárolgási tényezők
a számítás ingatag volta miatt különböznek.
Ami most az előrejelzés tényleges kivitelét illeti,
úgy a Durance mentén igen gyors eljárás szükséges.
Ha valamely veszélyes cyclon közeledtéről nyer
a szolgálat értesítést, akkor rögtön meg kell tenni
az előrejelzéshez a szükséges előkészületeket. Mi
helyt az eső megkezdődik, a Mirabeau híd vízállá
sát rögtön le kell olvasni és képezni a 13 (1-90— H í)
mennyiséget. Ezáltal megkapván az eső azon ma
gasságát, mely a talaj saturálásához szükséges,
folyton éber figyelemmel kell lenni a csapadéki
sürgönyökre. Ha csak éppen annyi eső hull, amennyi
a telítést előidézi, akkor körülbelül D90 m. magas
vízszín várható Mirabeaunál; de ha az eső még
azután is tart, akkor folytonos összehasonlítások
és számítások szükségesek a H m = 1-90 + ^ [P —
13(1-90 — H i)\ képlet és a nagy árhullámokra meg
adott szabályok szerint. Végül, mikor az esőzés
végét jelentik, akkor az árvíz jellegét már meg
lehet határozni.
A csapadék észlelése és az észlelet tudatása a
központtal igen nehéz. Nem volna czélszerű, még
nagy esőzés alkalmával sem, az óránkénti meg
figyeléseket telegrafálni meg a központi szolgálat
hoz; meg lehet elégedni, ha minden 6 — 6 órában
történik leolvasás és telegráfos közlés. Fődolog még
az eső végét jelezni s ugyanekkor az eső összes
mennyiségét. Az is zavarólag hatna, ha a Durance
vidékén elhelyezett mind a 28 állomás tudatná csa
padékát. Elég négy, vagy legfölebb hét alkalmas
helyről nyerni értesítést, melyek az eső eloszlására
és nagyságára irányadóul szolgálhatnak.
Mihelyt azután Sisteronnál a maximum beáll,
akkor hydrometriai úton már pontosabb előrejel
zést lehet tenni Mirabeaura és Bonpasra.
Általában azt látjuk,hogy a Durance amagaheves,
torrens jellege miatt nem enged pontos előrejelzést s
a legnagyobb gond és felvigyázat szükséges ahhoz,
hogy némi eredményeket lehessen e téren elérni.

VII. Ritter sebességmérő műszerei.
Bevezetés.
A folyó természetének, vízjárásának kiismeré
séhez okvetlen szükséges tudnunk, hogy a külön
böző vízállásoknál a folyó másodperczenként mennyi
vizet szállít.
A Durance-ról szóló tanulmány világosan meg
mutatja, hogy még az árvizek előrejelzéséhez is
igen fontos adat a másodperczenkénti vízemésztés.
I.
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Nagy esésű folyóknál, ha a meder szelvénye
nem változik sokat és körülbelül állandónak vehető,
úgy a vízállások és a vízmennyiség közötti össze
függés meghatározása nem nehéz. Ha a különböző
vízállásokhoz képest elegendő sebességméréseink
vannak, akkor az úgynevezett emésztési görbe,
mely a különböző vízmagasságokhoz tartozó víz
tömegeket mutatja, kielégítő pontossággal szer
keszthető meg.
Azonban csekély esésű folyónál mindez más
ként van. Ha pl. a víz sziliének oly kevés az esése,
hogy kilométerenként csak 1 — 2 cm.-re tehető át
lagosan, akkor áradáskor és apadáskor ez a vízszínesés lényegesen megnagyobbodhatik és megkisebbedhetik. Ez esetben pl. egy cm. változás a
vízszínesésben nagy jelentőségű és az emésztés
nagyságát lényegesen befolyásolhatja. Míg nagy
esésnél, hol pl. egy km.-re egy m. jut, az esésnek
egy cm.-nyi változása nem ad nagy változást a víz
tömegben. A v = - c у E J képletben, ha В állandó,
úgy a sebességváltozás csakis .7-től függ. Ha pl.
az eredeti esés valamely esetben egy cm. volt és
azután négy cm.-re növekedik, ami a Tiszánál könynyen előállhat (pl. Becse és Titel közt), akkor az
emésztés éppen kétszerese az előbbinek ugyanazon
vízállás mellett.
Ha valamely folyóban az árhullám lehúzódását
a mérczék egymástól való távolsága, az idő és az
egyes mérczéken mutatkozó vízállások tengerszín
fölötti magassága által gondoljuk meghatározva,
akkor e három tényező egy felületet állapít meg,
mely a folyó vízszinének összes változásait meg
mutatja. Az ilyen rajzból láthatjuk, hogy oly cse
kély esésű folyónál, mint pl. a Tisza, áradáskor
néha 12-szer nagyobb az esés, mint apadáskor, sőt
T.-Becse és Titel közt, hol a Duna visszaduzzadása
érezhető, az esés hétszer akkora lehet egyik eset
ben, mint más esetben. Éppen így a Körösöknél is
hiba volna a vízállásokat egyszerűen vonatkozásba
hozni a tömegekkel. Ha a Tisza magas vízállásaival
visszaduzzaszt (mely duzzadás egész Békésig érez
hető) 10— 12-szerte kisebb lehet az esés Gyománál,
mintha ugyazazon vízállás a Körös nagy árhulláma
folytán áll elő alacsony Tiszavíz mellett.
Ennélfogva, ha ily csekély esésű folyóval van
dolgunk, nehéz megszerkeszteni az emésztési gör
bét, mert nemcsak a vízállásokat, hanem az esés
változásait is tekintetbe kell venni.
Azonban a helyi esés megmérése igen nehéz;
a vízrajzi osztály adataiból kitűnik, hogy pl. a
Tiszánál a vízszín esése sokszor oly csekély, hogy
a pontos nivellálásnál megengedhető hiba határán
belül esik. Valamely különleges és érzékeny mód
pedig az igen csekély esés megállapítására nem
ismeretes.
Ezért czélszerű az esésmérés elkerülésével az
esést más, könnyen meghatározható tényezők függ
vényében kifejezni.
Egyik mód volna az esésváltozás meghatáro
zására az áradás, vagy apadás mértékét fogadni el.
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Lehetnek esetek, mikor az esés változásaira ily
módon is következtetést vonhatunk; azonban vala
mely egyetemes szabályt igen nehéz volna felállí
tani. Mert nem mindegy pl., hogy az áradás vala
mely felsőbb mérczén előálló több vízhozományból
vagy pedig valamely alsóbb helyen történt duzza
dás folytán áll elő ; első esetben ugyanis áradáskor
növekedik, második esetben fogy az esés. Éppen
így egy felső helyen beálló apadás megkisebbítheti az
esést, és egy alsó helyen megszűnt duzzadás, mely
nek szintén apadás a következménye, ellenkezőleg
megnövelheti azt.
És éppen ezért leginkább czélravezetőnek tar
tom az esést valamely két, alkalmas helyen kivá
lasztott, közel eső, szomszédos mércze vízállásával
mérni. Ez esetben nem azt tételezem föl, hogy a
két mércze között az esés egyenletes, hanem csak
azt, hogy midőn a két mérczén bizonyos vízállások
együttesen újra jelentkeznek, a két mércze között
ugyanazon helyi esések állanak újra elő. Nem fek
tetek súlyt a helyi esés meghatározására, csak
fixálom a körülményt, melynél az a helyi esés
előáll. Ezért a sebesség- vagy tömegábrát egy de
rékszögű coordinátarendszer segélyével gondolom
megállapíthatni. Az egyik tengelyre a felső mércze
vízállását, a másik tengelyre az alsó mércze víz
állását viszem föl s a correspondeáló pontra az észlelő
helyül kiválasztott mérczénél mutatkozó középsebes
séget, vagy vízhozományt írom föl s meghatározom
a sebesség , vagy tömegfelület rétegvonalait.
Bármiként történik is a sebesség- és tömeg
ábra megszerkesztése, annyi bizonyos, hogy föltét
lenül szükségünk van ily ábrára; szükséges tud
nunk, hogy a Tisza bármely vízállásánál mekkora
a lefolyó víztömeg nagysága. Szükségünk van ez
ábrára — eltekintve a nagy tudományos érdektől —
a folyószabályozás, a hajózás, az árvízjelzés, a folyó
igazi természetének kiismerése czéljából.
De bármily módszer segélyével szerkeszszük is
meg az ábrát, igen sok sebességmérést kell telje
sítenünk egyugyanazon szelvényben.
A sebesség megmérésére igen sokféle műszer
ismeretes, de a legtöbb ily eszközzel az eljárás nehéz
kes és hosszadalmas; nagy előkészület és fölszerelés
kell hozzájuk. Pl valamely electromos szárny a
hozzátartozó műszereken kívül hajót, ladikokat stb.
igényel. Már most, ha sok és gyors mérésre van
szükségünk, akkor szinte megakad a munka a nagy
nehézség miatt. Oly csekély esésű folyónál, mint a
Tisza, egyetlen árhullám alkalmával is lehetőleg sok
vízállásnál kell sebességet mérni, hogy a vízállások
és a tömeg közötti összefüggésre nézve tájékozást
szerezhessünk. És azután még különböző árhullá
moknál ismételni is kell a mérést, hogy egy pro
filra nézve lehetőleg sok adat álljon rendelkezésre.
Itt tehát lényeges dolog, hogy a mérés módja lehe
tőleg egyszerű és gyors legyen.

És e tekintetben előnyöseknek látszanak előt
tem Ritter sebességmérő műszerei, melyeket fel
találójuk nekem Párisban az École des Ponts et
Chaussées egyik kísérleti. állomásán bemutatott.
Mielőtt azonban e műszereket leírnám, legyen
szabad néhány szót azon gyors mérési módszer
alapelveiről szólanom, melyet Ritter a folyók víz
emésztésének meghatározásánál igen gyakran al
kalmaz.*
2. Ritter gyorsntérö módszere.
Miként általánosan ismeretes, valamely függő
legesben levő vízsebességek középértéke, vagyis a
középsebesség, körülbelül 0-85 része a felületi sebes
ségnek, melyet a folyó felszíne alatt 10—15 cm.
mélységben mértünk. E tétel igazságát Baumgarten
és Harlacher kísérletei igazolják. A nevezett kísér
letezők észlelték, hogy a középsebesség a felületi
sebesség 80 és 90%-a között ingadozik. Baumgarten
pl. mint azt az „Annales des Ponts et Chaussées
1847-ik évfolyamában megjelent értekezése mutatja,
ez arányszámot 0800 és 0‘885 között változónak
találta és középértékül 0’842-t fogadott el. így hát
az ingadozás a 85°/0-tól fölfelé és lefelé körülbelül
± 5%.
A felületi sebességmérésekből vont középsebes
ség értéke tehát körülbelül olyan pontos, mintha
az egész függőlegesben megmértük volna a sebes
ségeket, mert hisz a legpontosabb fenékig terjedő
mérésnél is igen számos a hibaforrás. Ezért Ritter
főtörekvése odairányult, hogy lehetőleg pontosan
tudja megmérni a felületi sebességet.
Ha azonban bizonyos körülmények között a
lehető legnagyobb valószínű tömeget akarjuk tudni,
mely bizonyos vízállásnál elfolyhatott, úgy a felü
leti sebesség 90%-át veszszük tekintetbe; ekkor
ugyanis oly h a tá rseb esség et nyerünk, mely lehe
tőleg megközelíti a valódi sebességet és a mely a
valódi sebességnél semmi körülmények közt nem
kisebb. Éppen így meghatározhatunk a középsebes
ségre nézve egy alsó h a tá r t, ha 85% helyett 80%-át
veszszük a felületi sebességnek, mely a valódi sebes
séget lehetőleg megközelíti és ennél semmi körül
mények között nem kisebb.
A legtöbb esetben a felületi sebesség megmé
rése tehát teljesen kielégítő eredményt ad; össze
hasonlítások alkalmával annak 85%-át fogadván
el a középsebesség mértékéül, különleges körül
mények között pedig valamelyik fennebb említett
határértéket.
Természetes, hogy az ily felületi sebességméréseknél csakis úgy számíthatunk tömeget, ha
a profil nagysága már előzetesen ismeretes. Éppen
ezért ajánlja Ritter tömegmérésre a hidak szel
vényét, melynek nagyságát rendesen nyilvántartják.
Ritter azután a sebességmérő készülékeit úgy

* Ritter műszereiről és mérési módjairól részletes leírást találunk a következő értekezéseiben : „Sur quelques changements dans la
disposition et les procédés de tarage des instruments de jaugeages et dans le mode de calcul des débits“ (Annales des Ponts el Chaussées
1885.1. sem .); „Méthode et procédé de jaugeage rapide et approximativ des Crues“. Ann. des P. et Ch. 1886. II. sem.) és „Instruments nouveaux
et procédés auxiliaires de jaugeage des eaux courantes“. (Ann. des P. et Cb. 1892 I. sem.)
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állítja össze, hogy azokkal első sorban valamely
híd tetejéről lehessen mérni. így hát készülékeihez
valami külön állvány, hajó, vagy terjedelmesebb
előkészület nem szükséges. Maga a műszer kicsiny,
hordozható és egy bőrtokban eltér, a híd tetejéről
a folyóba ereszthető s tetszőleges helyen a sebes
ség megmérhető vele.
Ily méréseket csinál Ritter a Szajnán Párisban a Solferino híd tetejéről s a lehető legkényel
mesebben oldja meg feladatát anélkül, hogy a hídon
levő közlekedést zavarná. És e kényelmes és egy
szerű sebességmérési módot nagy jelentőségűnek
tartom.

a manométert különválasztja, az a nagy előny szár
mazott, hogy az mindig szem előtt lehet s a nyo
máskülönbség leolvasása kényelmesen történik. A
készülék lebocsátható pl. egy híd tetejéről a vízbe
és a manométer a hídon tartható s olvasható le. A mű
szer általános berendezését a 37. sz. ábra mutatja.
Fölmerülhet itt az a kifogás, hogy a kaucsukcső, mely a nyomást a manométerhez viszi, a kü
lönböző nyomásváltozások alatt különbözőleg vál

j. Ritter sebességmérő mtísserei.
A műszer, melyet Ritter a sebességmérésnél
használ, pontosság tekintetében nem áll hátrább
más műszereknél és vele nemcsak felületi, de bár
mely más mélységben létező sebességet is meg
lehet mérni. Alkalmazhatóság tekintetében pedig
igen előnyösnek látszik mindazon esetekben is,
midőn pl. szárnynyal a mérés bizonytalan. Ugyanis
a szárnynyal való mérés jóformán csak tiszta víz
ben ad kielégítő eredményt. A szárny állandóinak
meghatározása rendesen tiszta vízben szokott tör
ténni ; de a szárny zavaros vízben másként forog,
mint ha a víz iszaptól m ent; áradó víz pedig ren
desen igen zavaros szokott lenni.
Továbbá az áradó víz mindenféle hulladékot,
füvet, leveleket visz magával, melyek a szárny
működését lényegesen befolyásolják és teljesen meg
is ronthatják; végül a szárny megérez minden eset
leges zavaró körülményt; pl. ha egy hal úszik el
véletlenül a műszer mellett, akkor ennek hatását
a műszer a módosult forgás számával szintén fel
jegyzi és így a mérés pontatlan lesz.
• Továbbá fontos körülmény, hogy a szárnynyal
való méréshez, különösen, ha az electromos készü
lékkel van fölszerelve, mely jóformán kelléke a
pontos mérésnek, igen nagy fölszerelés szükséges,
a mi csak bonyolódottá teszi az eljárást.
Míg ha a mérő műszer valamely Pitot-Darcyféle cső, akkor ennek a szárny fölött többnemű
előnye van. Ugyanis a zavaros, iszapos víz nem
befolyásolja s ha alkalmas módon készül, úgy állan
dója az egység és így azt külön meghatározni nem
szükséges és végre nem kell hozzá nagy fölszere
lés és a vele való elbánás igen gyors és egyszerű.
Ezért választotta Ritter is a Pitot-Darcy-féle csövet
mérő műszerül és oly alakot és felszerelést adott
neki, mely alkalmazhatóság és kezelés tekintetében toztatja térfogatát és így az eredményt befolyásolja.
kiváló előnyöket biztosít.
Azonban Ritter azt tapasztalta, hogy a kaucsuk
A helyett azonban, hogy a műszert mindjárt elastikus változása csekély és az eredményt nem
végleges alakjában leírnám, czélszerűnek tartom befolyásolja; a kaucsuk-csövek oldalfala igen vastag
azt fejlődésében bemutatni.
már a miatt is, hogy a hajlításnál össze ne lapul
Az első változtatás, melyet Ritter a Pitot- jon és maga a nyomás, melynek ki van téve,
Darcy-féle csövön tett, az volt, hogy a víz nyomá nem nagy.
sát fölvevő csőkészüléket külön választotta a manoA második változtatás, melyet Ritter a Pitotmétertől, mely a nyomást méri és a kettő közötti Darcy-féle csövön tett, a nyomást fölvevő csővég
közlekedést kaucsuk-csövekkel eszközli. Ezáltal, hogy ződések előnyös kiképzésében áll.
Évkönyv V II.
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Rendesen a Pitot-Darcy-féle műszer kiszáj azé
csöveinél csak arra ügyeltek, hogy az egyik cső
nyílása, mely a hydrodinamikus nyomást fölveszi,
lehetőleg szembe álljon a vízfolyással, míg a másik
cső nyílása, mely a hydrostatikus nyomást veszi
föl, oldalagos legyen. Azon készülékeknél, melyek
ily berendezésűek, a két csőben mutatkozó vízoszlop-különbség és a sebesség közötti viszonyt a
V
К \ 2 g H képlet fejezi ki, hol К állandó,
mely minden műszerre külön meghatározható.
De ha a statikus csőszájat úgy képezzük ki, hogy
a vízszálak a cső mentén minden ütközés nélkül
húzódhassanak és a nyílás felületén érintőileg ha
ladjanak, akkor а К értéke 1 fog lenni. Ilyen ked
vező csőszájadzások láthatók a 38—40. ábrákon, hol
a statikus nyílás úgy van elhelyezve, hogy a víz
szálak érintőlegesek legyenek a nyíláshoz. A 41. áb
rán pedig pl. egy olyan csővégződés van, melynél
a műszer állandója nem az egység.
Hogy a műszer állandója a már említett ked
vező elrendezés mellett csakugyan az egység, azt
j

mely szárnyat, melynek állandói ismeretlenek, akkor
a manométer H vízszínkülönbsége a V = L 2 g i/
képlet szerint megadja a vízfolyás sebességét, mi
közben a szárnyforgás száma és az idő észlelhető.
A szárnynak állóvízben való mozgatása tehát elesik.
Megemlítem még e készüléknél azt is, hogy a
manométer csövében a víz változó sebessége foly
tán előálló oscillálásokat egy alkalmas szabályozó
lehetőleg kis mértékűvé teszi.
Ritter második műszere hajcsöves sebességmérőnek nevezhető és abban különbözik az előbbi
től, hogy a statikus és dynamikus csőszájak csavaralakulag összehajtott 1*2 m. hosszú, vízszintesen
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először B a z in állapította meg, aki a 38. ábrán
látható csővégződésű készülékkel dolgozott. Bazin
három különféle módon eszközölt tarázás alkalmá
val műszerének állandóját 1/034, 1*006 és 0993-nak
találta s ezért kerekszámban 1-nek vette. Hasonló
eredményre jutott Ritter is és többféle alakú kiszájazással tevén próbát, magyarázatát is adta
e tüneménynek.
És itt közbevetve megemlítem, hogy Ritter
fölhívta figyelmemet azon egyszerű módra, melylyel
most már bármely sebességmérő műszernek állan
dóját meg lehet határozni. Tudjuk, hogy pl. a se
bességmérő szárnyak tarázása igen fáradságos. Álló
vízben szoktuk őket különböző sebességgel mozgatni
s a kísérlet tartama alatt följegyezzük az időt és
a szárnyforgás számát. Ehhez nagy előkészület és
fölszerelés szükséges. Baumgarten a szárnyak állan
dóit álló vízben 0619 m. sugaru körbenforgatással
is próbálta meghatározni, de ez eljárásnak is több
nemű hiánya van. Míg ha valamely vízfolyásba egy
ily Pitot-Darcy-féle műszert teszünk és melléje vala

elhelyezett haj csövekben végződnek, mely haj csöve
ket aztán kaucsuk-vezetékek kötnek össze a manométerrel. (Lásd a 42. sz. ábrát, mely a műszert
vázlatosan tünteti föl.) A kaucsuk-vezetékek, melyek
a transmissiót képezik, nem tartalmaznak vizet s
mindig levegővel telvék és ez elrendezésnél fogva
a víz nyomásának átvitele tetszőleges távolságra
eszközölhető. E műszer is alkalmas arra, hogy vele
a hidak tetejéről mérjünk.
A műszer azon alapszik, hogy az 5*5 mm.-nél
kisebb átmérőjű csövekben, melyek haj csövekként
működnek, a víz a cső egész keresztszelvényét
dugattyúszerűleg elfoglalja és így a nyomást a cső
levegővel telt részének átadhatja.
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vel (44. ábra). Ha e készüléket tetszőleges mély
ségre állóvízbe sülyesztjük, a manométer vízoszlopa
nem fog kimozdulni egyensúlyi helyzetéből. De ha
az egyik harangot olyan kiszájazó csővel látjuk el,
melynek nyílása a cső végén van (A) és a másik
harangra olyan száj csövet alkalmazunk, melynek
nyílása oldalt van (Ä) és az egész készüléket folyó
vízbe merítjük úgy, hogy a vízfolyás az A nyílást
szembe találja, míg az A ' nyílás mellett oldalagosan
fusson el, akkor a manométer vízoszlopa kimozdul
helyéből és a két csőben h vízszínkülönbség fog
előállani. E h vízszínkülönbség a víz sebességének
mértéke. Ez az alapelve a Ritter hydrotachiméterének.
Természetes, hogy elméletileg véve ez a h mér
ték nem méri pontosan a sebességet, de a gyakor
latban mindig tökéletesen kielégítő az eredmény;
a hiba nem a víznek a kamrákba való teljes z ma
gasságú behatolásától függ, hanem csakis a két
9П
frcC
egyenlő méretű kamrában való különböző behato
lásának mértékétől. És ha tekintetbe veszsziik, hogy
a sebességnek megfelelő víznyomás igen csekély és
a manométeren mutatkozó 20—30 cm. különbség
már 2—2-40 m. sebességgel korrespondeál, belát
ható, hogy mily csekély a hiba, melyet elhanya
golunk.
És éppen ez a csekély nyomás magyarázza meg
azt is, hogy miért nem alkalmaz Ritter valamely
fémmanométert a sebesség megmérésére. Először is,
mert a vízoszlop igen jól mér és a csöveknek nem
kell túlságos magasságot adni e miatt s másodszor,
mert a fémmanométer az ily csekély nyomások
megmérésére nem elég érzékeny s ez esetben még
a külön tarázás szüksége is fenforog.
Ami most a légkamrák méretét illeti, azokat
oly nagyra kell venni, hogy a maximális nyomás
alkalmával se teljék meg egészen vízzel.
Ha most jelöljük:
a légkamra belső t é r f o g a t á t ..................... C-vel,
a közvetítő csövek és a manométer belső
43. ábra.
té r fo g a tá t............................................................... c-vel,
a vízbemerülés n a g y s á g á t ............................... p-vel,
Ha egy harangot, melynek felső része csőveze a víz s e b e s s é g é t ............................................... V-vel,
ték segélyével egy manométerhez kapcsolkozik, víz a légkör nyomását............................................... A-val,
alá sülyesztünk, akkor a manométer a víznyomás akkor a készüléknek oly méretűnek kell lennie, hogy
nagyságát meg fogja mérni. Legyen a harang aljá
A (G-\-c)y> (A-\-p-\-Yg) c
nak a vízszíntől mért távolsága p , legyen a nyomás
folytán a harangba tolult víz magassága z, akkor vagyis, hogy
a manométer két csövében előálló vízszínkülönb. V2 .
C
ség p —z fog lenni (43. sz. ábra). A víz behatolá
P + T , < 10 “ • sának magassága a harangban a készülék általános hol is a légkör nyomását 1 0 m. magas vízoszlop
alakja és részeinek különböző keresztmetszete sze nyomásával vettük egyenlőnek.
rint változik és éppen ezért megfelelő alak és mére
Ha nagy mélységben dolgozunk úgy, hogy
tek megállapítása mellett e z értéket oly kicsire V 2
lehet redukálni, hogy az a gyakorlatban elhanya Yg elhanyagolható p mellett, akkor a készülék elő.
golható és a manométeren jelentkező p —z különb nyös méretének föltétele, hogy
ség mindjárt magát a p nyomást adja meg.
p <C1 0 m .
Képzeljünk most egymás mellé két ily harangot,
c
melyeknek térfogata a és a l egymással egyenlő,
A légszekrények teljesen egyformák és egy
úgy helyezve, hogy felső végeik egy manométerrel más mellé helyezve lapos dobot képeznek, amint
legyenek kapcsolatban T és T' vezetékek segélyé azt a 45. és 46. ábrák mutatják.

A kaucsuk-vezeték a capillaris csövekre egy
kis 12—15 mm. átmérőjű, tehát nem capilláris cső
közvetítésével illeszkedik, mely cső fontos szerepet
játszik, amennyiben megakadályozza, hogy valamely
légbuborék a kaucsuk-vezetékbe hatoljon.
A műszer úgy van készítve, hogy vele csak
felületi sebességeket lehet mérni és Ritter aerocapilláris hydrotachiméternek nevezi.
Később Ritter sokban tökéletesítette műszereit.
A módosított Pitot-Darcy-féle csövekkel legfölebb
csak 2— 3 m. mélységig lehetett mérni s a mérést
igen gyakran megzavarta egy-egy légbuborék, mely
a csövekbe hatolt. A capilláris sebességmérővel
pedig csak felületi sebességeket lehetett mérni s kü
lönben is az összehajtogatott hajcsövek a készülék
nek igen kényes alkatrészét képezik.
Az alapelv, mely szerint Ritter új készülékét
megszerkesztette, a következő észleleten alapszik:
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A kiszájazó csövek olyan elrendezésűek, mint
azt a Ritter által módosított Pitot-Darcy készülék
nél láttuk. A dinamikus cső nyílása végén van, a
statikus cső nyílása pedig oldalt s azonkívül e
nyílás hüvelylyel övezett, mely a vízszálak irányí
tására alkalmas, hogy azok a nyílás előtt érintő
legesen húzódhassanak. A sebességet itt is a V2 gh
képlet adja, minden együttható nélkül.
A kiszájazó csövek 3—4 mm. átmérőjűek,
tehát capillárisak, melyekben a víz dugattyúszerűleg helyezkedik el és így a készülék esetleges
ferde helyzeténél a dob belsejéből a levegő kijövé
telét megakadályozzák és tökéletes hydraulikus
elzárást adnak. Azonkívül e csövek nincsenek köz
vetlenül a dob oldalával kapcsolatban, hanem a
47 ábrán vázlatosan kitüntetett módon c légkamara
segítségével. Ennélfogva a szájcsöveket könyök
alakú hajlat köti össze a dobbal, mi a dob elzá
rását még tökéletesebbé teszi.

A manométer, mint a 48. ábrából látható U
alakú cső, mely alul szabályozó csappal ellátott,
hogy a két cső közötti közlekedést és így a víz
oszlopok oscillálását is szükség szerint mérsékel
hessük, vagy hogy a két vízoszlopot teljesen el
különíthessük. eE manométernek az a nagy előnye
van a Pitot-Darcy-féle manométer fölött, hogy 0
pontja független a nyomástól és hogy elégséges az
egyik oszlopot leolvasni, miután a két vízoszlop
együttes hossza állandó.
A transmissio csöveknek, hogy a nyomást jól
közvetítsék, czélszerű olyan belső átmérőt adni,
hogy azok ne legyenek capillárisak. Ha e csövek
hajlékony fémből vannak 6 mm. átmérő elégséges.
Kaucsuk-csöveknél 7— 8 mm.-t czélszerű adni.
Ha a csövek igen nagy nyomásnak vannak
kitéve (nagy mélységeknél való mérés alkalmával)
úgy, hogy a kaucsnk kitágulásától lehet tartani,
akkor olyan csöveket kell használni, melyek selyem-

E kis légkamrának 8 —10 mm. átmérőt kell bői készülnek és kaucsukkal vannak bevonva s
adni, hogy az ne legyen haj csöves és hogy ott a melyek nem tágulnak ki.
A száj csövekkel felszerelt dob aztán még kor
légbuborékok ne állhassanak meg, hanem fölszállmánylapáttal
is ellátott (45. 46. ábra), hogy a
janak. Mert ha a szájcsövek vízszintes részében
van is buborék, az nem zavarja a dob belsejében készülék a vízfolyás irányába helyezkedjék el.
fellépő nyomást, de azt nem lehet megengedni,
A műszer háromféle alakban készül. Az egyik
hogy a függőlegesen álló könyökcsőben buborék alak akkor alkalmazható, midőn valamely tutaj,
maradjon.
vagy hajó tetejéről mérünk, tehát a felszínhez közel
Hogy azonban a száj csövek tartózkodunk és legfölebb 2 m. mélységig mérünk;
capilláris működése telj esen zavar ez esetben a készülék szilárd tartó rúdhoz erősí
talan legyen, igen czélszerű tel tett, melyet tetszőleges mélységbe letolhatunk. A
JT
jesen megtölteni őket vízzel. E másik alak a hidak tetejéről való felületi sebességл
czélból, mielőtt a manométert a mérésre alkalmas, midőn is a dob zsinegre füg
^_r
kaucsuk-csövek segélyével a ké gesztett, melyet alsó végén valamely súly feszít
szülékhez kapcsolnék, az egész ki. A harmadik alak aztán tetszőleges mélységre
47. ábra.
készüléket vízbe mártjuk. A víz alkalmas és pedig úgy hidak tetejéről, mint a víz
behatol a száj csövekbe és a dobba. Aztán kiemeljük a felszínéről való mérésre; ez esetben a műszer
készüléket a vízből és akkor azt vízszintesen tartva felfüggesztése kombinált módon szilárd és hajlé
a víz a dobból a szájcsöveken át kifolyik, de a száj kony alkatrészekkel történik.
A kisebb mélységek és a felület sebességének
csövek capilláritásuknál fogva vízzel telve marad
nak. Ha ez megtörtént, akkor a kaucsuk-transmissiót megmérésére szolgáló műszer alakját a 45. 46. 48.
ráillesztjük a manométerre és a mérést megkezd 49. ábrák mutatják és jóformán csakis a felfüg
gesztés más-más módjában különböznek egymástól.
hetjük.
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A hidak tetejéről való mérésnél ugyanis zsinegre
kötik a műszer rúdját; e zsineget aztán 2 — 1 0 kg.-os
súly tartja kifeszítve.
A mi a nagy mélységekben való mérésre szol
gáló készüléket illeti, erre nézve a műszer általá
nos alakján igen lényeges változtatásokat kellett
csinálni. Először is biztosítani kellett azt, hogy a
légkamrák elégséges méretűek maradjanak a nagy
mélységben való méréshez is és hogy még ily alkalom
mal se teljenek meg egészen
vízzel. Másodszor gondoskod
ni kellett valamely készülék
ről, mely a mélységet mu
tassa, melynél a sebességmérés történik. Harmadszor

kis dugattyús készülékkel sürített levegőt szorítani
be a dobba. Ugyanis ha elég nagy dobot készítünk
is, valamely hibás összeköttetés, vagy valamely
csap hibás kezelése folytán könnyen előállhat, hogy
a dob megtelik vízzel és így újra csak a szivatytyúzáshoz kellene fordulni. A manometer vázlatos
alakja az 50. ábrán látható, részletes rajza pedig
az 55. ábrán. Itt sokkal szolidabb e műszer szerke
zete; az üvegcsövek rézfejekben vég
ződnek, melyek M, ilf'-nél meghajolva
X csappal közlekednek. Ez X csap
megnyitja, vagy elzárja a manométert.
P és P ' csapok a sürített levegő beve
zetésére szolgálnak. R csap mérsékli a
vízoszlopok oscillatióit, vagy a közle
kedést a két oszlop közt teljesen el
is zárja.
9
Amanométeren felül van elhelyez
ve egy másik, fémmanométer iri, mely
a mélységmérésre alkalmas. Ugyanis
/ь
e manoinéter az M csap megnyitásával
fölveszi a statikus nyomást és azt meg
is méri.
E fémmanométernek a sürített
ТПГ
levegő bevezetésénél is van szerepe.
60. ábra.
Elzárván R csapot, hogy a két víz
oszlop közötti közlekedést megszüntessük, pl. a P '
csapon át a sürített levegőt bevezetjük, vigyázva,
hogy az M ' csap nyitva legyen és így a manométer
a nyomásváltozást mutassa. A manométer mutatója

¥

P

i
I

1/2

51. ábra.
48. ábra.

biztosítani kellett a szájcsöveknek minden körül
mények között való vízszintes helyzetben maradását
és végre biztosítani kellett, hogy a készülék ne
távozzék el nagyon a vízfolyás következtében attól a
függőlegestől, melyben a sebességet mérni akarjuk.
A légkamra alkalmas nagyságának meghatá
rozására a képletek ismeretesek, de czélszerűbb
volt akkorának venni a légkamrákat ez esetben is,
mint a felületi mérőnél és megtelésük esetén egy

ide-oda fog ugrálni a dugattyú mozgása alatt mind
addig, míg a légkamrában víz van ; mihelyt minden
víz eltávozott, a mutató egy helyen fog maradni,
ami azt jelenti, hogy nincs több víz a légkamrában.
Hasonló módon távolítjuk el a vizet a másik lég
kamrából is.
így kiürítve a dobot a száj csövek is levegővel
telnek meg. De hogy ezekbe vizet vezessünk be,
elég a készüléket jól megrázni; ez által a csöve
ken légbuborékok szabadulnak ki s helyüket a víz
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elfoglalja. Különben is czélszerű a mérést mindig a
felületen kezdeni meg s úgy folytatni lefelé, midőn is
a száj csövek megtöltése könnyen eszközölhető.
Ha a sebesség igen nagy úgy, hogy az üveg
cső hossza nem elég a vízoszlop-különbség meg
mérésére, akkor a fémmanométer segélyével esz
közöljük azt, megnyitván egymásután a dinamikus
és statikus vezetékek M és M ' csapjait s a két
nyomás közötti különbséget, mely a sebesség mér
téke, leolvassuk.
Midőn a készülék feneket ér, akkor a felfüg-

A transmissio csövek kaucsukkal bevont selyem
ből készülnek, 8 mm. átmérőjűek. és közös hüvelylyel ellátottak, mely hüvely néhol a felfüggesztő
kábelhez kapcsolkozik.
Hogy az egész készülék és
különösen a felfüggesztő kábel ki
hajlását a függőlegestől lehetőleg
megakadályozzuk, czélszerű a dob
fölé még akalmas súlyt tenni.
A sebesség folytonos válto
zása, valamint a készülék esetle

jc-jc 'Vwе Х лглХ

gesztő zsinegnek és a csöveknek a készülék után
való eresztésével a fémmanométer mutatója nem
mozdul ki, tehát ugyanazt a mélységet jelzi. Lehet
különben a készüléket villamos tapintóval is ellátni.
A száj csövek vízszintes helyzetét a készülék
felfüggesztési módja teszi lehetővé. Az 52. ábrán
látható, hogy a dob alsó síkja fémtömbbel van
kapcsolatban, mely egy üres czink gömbbe van
elhelyezve. A készülék felfüggesztése aztán két
csukló segélyével történik s ennek következté
ben a száj csövek mindig vízszintes helyzetet fog
lalnak el.
A kormánylapát a felfüggesztő készülékhez
erősített.

ges forgó mozgása folytán a
manométer vízoszlopa folytonos
oscillálásnak van kitéve, úgy hogy
V2
a f értékét nehéz pontosan meg
határozni, mert kelleténél vagy
többet, vagy kevesebbet olvasunk
le. Azonkívül a készülék mozga
tásával a két légkamra egyenlőtlenül telhetik meg
vízzel, miből újabb hiba származik, melyen csak a
sűrített levegő bevezetésével segíthetünk.
Végül a zavaros víz is befolyásolhatja kedve
zőtlenül a nyomást, ha pl. valamely falevél, Jvagy
más anyag kerül a dinamikus cső szája elé stb.
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Szóval e készülék nem ad olyan nagy pontos
ságot, mint a felületi, vagy kis mélységben mérő
készülék. És ezért a nagy mélységekben való mé
résre, ha csak a víz zavarossága föltétlenül nem
kívánja az ellenkezőjét, az electromos szárny in
kább ajánlható.

4. Megjegyzések.
Részletesen ismertettem Ritter sebességmérő
műszereit, mert azon elvet, melynek alapján meg
szerkesztette őket, igen nagy jelentőségűnek tartom.
A felületi és kis mélységi sebességek meg
mérésénél az ily szerkezetű készülékeknek nagy
előnye van s nem lehet eléggé ajánlani kisebb folyók
és csatornák vízemésztésének meghatározásnál.
Nagy jelentőségű főként azon körülmény, hogy
a hidak tetejéről lehet e készülékkel a felületi
sebességet megmérni és így az a vízállások és esés
változásánál beálló emésztésváltozások nyilván tar
tására, hol gyos és egyszerű eljárás szükséges,
igen alkalmas.
Továbbá fontosnak tartom a tarázás azon
módját, melyet Ritter ajánl s mely az ily PitotDarcy féle készülékkel egyszerűen eszközelhető.
Nagyobb mélységekre való sebességmérő ké
szüléke azonban már kevésbbé czélszerű s a mérési

mód is körülményes. A dobnak sürített levegővel
való megtöltése, valamint a manométer vízoszlo
pának oscillálása két oly kedvezőtlen körülmény,
melyek e készüléknek, bár néhány igen elmés gon
dolatot tartalmaz, kevés sikert ígérnek.
Ez itt leírt készülékeken kívül bemutatott még
Ritter másokat is, melyek azonban már kevésbbé
jelentősek s azok ismertetése messze vinne czélomtól.
*
*
*
Kegyelmes uram! Jelentésemnek íme végére
értem. Igyekeztem mindazon kérdésekre, melyeket
a magas megbízás tanulmányozás czéljából nekem
föladott, tehetségemhez mérten lehetőleg kimerítő
választ adni.
Kérem, hogy jelentésemet kegyesen fogadni
métóztassék.
Magamat Nagyméltóságod jóindulatába ajánlva
maradtam
Budapest, 1894. augusztus 2-án.
alázatos szolgája

Bogdánig Ödön,
kir. m érnök.
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