
Észleletek a vízmennyiségek csökkenéséről a for
rásokban, patakokban és folyókban, s ennek okairól. 

(Folytatás és vége.) 

A folyók és folyamok vízállásainak csökkenésére, végre 
szerző véleménye szerint a művelt országok lakosságának, és a 
háziállatok számának folytonos növekedése is bir befolyással. 
Tudvalevő ugyanis, hogy az emberek ugy saját használa tukra : 
a főzésnél, ivásnál stb., valamint házi-állataik számára nem cse
kély vízmennyiséget szükségeinek, melyet részint közvetlenül a 
forrásokból, részint a vizetvezető földrétegekből kutak segélyé
vel, részint a patakokból és folyókból merítenek. A népesség 
növekedése arányában a háziállatok száma is folyton nő. A víz
mennyiség pedig, melyet a népség maga és háziállatai számára 
szükségei, nyert tapasztalatok szerint a városokban és helysé
gekben 24 óránkint s fejenkint átlagosan két köblábra te 
hető*), mely víztömegnek alig fele kerül ismét vissza, mint 
használt viz a patakokba és folyókba. 

Ha már most megfontoljuk, hogy p. a Duna-folyam vidékén 
Orsovától fölfelé a körülbelől 1 2 . 0 0 0 Q mértföldnyi területen 
az össznépesség 1840- ik évtől kezdve, egész bezárólag 1871 -ik 
évig közel G millió fővel szaporodott , igen valószínű, miszerint 
az ezen nagyobb népesség által 24 óránkint felhasznált víz
mennyiség egy éven át és átlagszámítás szerint 4 . 3 8 0 millió 
köblábat tesz, melylyel tehát a Dunába ömlő viz mennyisége 
kevesbedett. *) 

„Ha a terjedelmes erdőirtásoknak, a tavak s posványok 
lecsapolásának s sz tételöknek, a mezőségek mivelésének 

*) Budavár 7.000 lakossal, állítólag naponta 10.000 k. 1. vizet kap a vízve
zetéken szállítva, de szakavatottak véleménye szerint ezen mennyiség a megszori-
tatlan szükséglet kielégítésére elégtelen. A fennebbi szerint egy főre 24 órán
kint közel 1.5 köbláb vízmennyiség esik, korlátlan használat mellett azonban 
tényleg itt is 2 köbláb kelne el. 



s öntözésének, végre a művelt országukban a népesség folyto
nos szaporodásának a források és folyók vízmennyiségére, ille
tőleg vizállására való befolyását — a mint az a fennebbickben 
körvonalozva van — összefoglaljuk" — igy fejezi be szerző czik-
kének eme r é s z é t — „ a k k o r a vizállási észletekre való figyelem 
nélkül is azon következtetést vonhatjuk, hogy a forrásokból és 
Közép-Európa folyamaiból lefolyó vízmennyiségek a m u l t s z á 
z a d ó t a m i n d e n e s e t r e t e t e m e s e n c s ö k k e n t e k , — 
hogy tehát ennélfogva az alacsony és közép évi vízállásoknak is a 
folyamokban a l á s z á l l n i k e l l e t t , — főleg azon folyamrésze
ken, melyeken a folyam-meder esetleges beiszapolás folytán nem 
emelkedett." 

Szerző itt az ezen tárgygyal szoros összefüggésben álló 
kérdésnek, névleg azon intézkedéseknek és óvszereknek részle
tes fejtegetéséhez tér át, melyeknek életbeléptetését szükséges 
és czélszerünek tartja, miszerint egyrészt a tulgyakori vizára-
dások pusztításai, másrészt pedig a forrás és folyóvizekben mu
tatkozó folytonos fogyatkozásnak káros következményei elhárit-
tassanak. 

Helyszűke miatt, s hogy t. olvasóink türelmét a tárgyalás 
hosszabb kiterjesztése által ne fáraszszuk ki, ezen javaslatba 
hozott óvszerek közül csak azokat kívánjuk még e helyen kö
zölni, melyek erdészeti szakunkkal szorosabb összefüggésben 
állnak, illetőleg az erdők irtásának a már meglevő irtványok 
elmulasztott befásitásának, s végre a kopár hegylejtők s irtott 
területek mezőgazdasági használat czéljából való mivelésének 
kedvezőtlen befolyására vonatkoznak, s melyek szerző szerint 
a következők: 

Az erdők védelmére, de főleg a meredekebb hegylejtőkön 
lévő erdők esztelen letárolásának és irtásának betiltására ész
szerű törvényeket kell életbeléptetni, s azok pontos betartását 



szigorúan ellenőrizni, minthogy mindennapi tapasztalásból tudjuk, 
hogy az egyes tartományokban és országokban máris létező 
erdőtörvények az erdővédelem tekintetében vagy egészen hiányo
sak, vagy az erdőbirtokosok által meg sem tartatnak, s igy egyik 
erdő a másik után pusztul el. De a kormánynak is e tekin
tetben jó példával kellene előhaladni, az államerdőket szabá
lyosan kezelni, s minden fennlévő erdőtisztást, főleg a hegylej
tőkön fekvőket mielőbb befásitani. Az erdőbirtokosokat, közsé
geket és mezőgazdasági társulatokat ezenfelül külön kiadandó 
jól szerkesztett nyomtatványokban figyelmeztetni kellene azon 
káros következményekre, melyek az erdők irtása által csak 
önnön maguknak okoznak, s azon tetemes haszonra, melyet a 
parlagon heverő erdőtalaj ismételt beerdősitése által elérhetné
nek, minthogy csak akkor remélhető, hogy a kitűzött czél eléré
sérc legbiztosabban szolgáló eszközt választják, ha az erdőknek 
az ország termékenységére az ártalmas áradások elhárítására és 
a források, patakok és folyók szabályos viztartalmára való befo
lyásának fontosságáról az ösznépség tökéletesen meg lesz győ
ződve, s az irtások és erdőtisztások befásitásában az állami 
erdészetet, mint jó példával haladó kalauzt fogja látni. Okvetlen 
szükséges mindezek mellett, hogy a kormány, mihelyest az állami 
bevételek ezt cgyátalában megengedik, buzdítás és segélyezésül 
évek hosszabb során át rendszercsen nagyobb mérvű jutalom
dijakban részesítse azon erdőbirtokosokat, a kik nagyobb kopár 
területeket ismeretes kedvezőtlen talajviszonyok daczára befási-
tot tak; továbbá az ilykép beerdősitett területeket hosszabb időn 
át fökladómentességben kellene részesíteni, főleg már azon oknál 
fogva is, minthogy tudvalevőleg az ily nagynehezen kivihető 
értések költségei is már igen tetemesek, s az ezekre befekte
tet t összegek kamatjai legkedvezőbb esetben csak oO egész 50 
év múlva folynak be, s gyakran épen csak a jövő nemzedék által 
élveztetnek. 



Végre a meredek kopár hegyoldalok és a hasonló fekvésű 
erdőirtványok felszántását és művelését is szigorúan be kellene 
tiltani, hogy az ezen eljárást okvetlen követő és nem csupán 
az illető földbirtokosnak, de további következményeiben tágabb 
kiterjedésben is káros és egész vidékeket sújtó fennebb felsorolt 
következményeknek eleje vétessék. Ha pedig az ilykép már is 
mivelt hegylejtőkön tetemesebb vízmosások, szakadások és föld
omlások már beállottak, hogy ezen károk kiterjedésének 
gátat vessünk, törvényes uton oda kell szorítani az illető bir
tokosokat, miszerint a bajt czélszerü építmények vagy beülte
tések utján mellőzzék, s az omló földréteget visszatartani töre
kedjenek. Ha azonban a baj már oly mérvet öltött, hogy annak 
mellőzésére az egyes birtokos ereje nyilván elégségtclennek 
tűnik fel, ez esetben már a közérdekekre való köteles figye
lemmel ismét a kormánynak kellend segélyével közbenjárulni. 

A szerző által a fennebbieken kivül javaslatba hozott óvin
tézkedések a tavak s posványok túlságos s gyakran egészen 
indokolatlan lecsapolásának meggátlására, a fölös eső vagy ára-
dási vizeknek a földbe való mikénti visszavezetésére s azok 
közvetlen káros hatásának patak- és folyó-szabályozások által 
való elhárítására vagy legalább mérséklésére vonatkozván, mint 
már fennebb említők, azokat e helyen részletesen felsorolni nem 
kívánjuk. H. 

Az erdő-adó kérdése a főrendiházban. 
A képviselőház által elfogadott földadó törvényjavaslatnak 

a főrendiház által f. hó 28. és 29. napjain történt tárgyalásáról 
az erdőadót illetőleg következőket jegyezzük fel : 

Márcz. 28-án. A föld tiszta jövedelmének kiszámításáról 
s.:ólló 1G. §. f) pontjában az erdők fatermésének meghatáro
zása akként állapíttatott meg, hogy az erdőjövedelem kiszámi-


