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pholitha proximana hernyójával együtt lépett fel a jegenye 
fenyőkön, de annak csakis a tobozait pusztítja. Hernyója 
szennyes-fehér szinü 4—5-szörte nagyobb a Grapholitá-
nál. Augusztus végén és szeptemberben habozza be
magát a tobozokban. Az idei bő jegenye fenyő mag
termést a .Magurában teljesen tönkre tette s kisebb-
nagyobb mértékben a tögarasvármegyei többi jegenye 
fenyvesben is mindenütt fellépett az idén. A hernyó vagy 
báb irtása^itt csak a tobozok megsemmisítésével válnék 
lehetségessé, miért is ennél csak a lepke-korbeli védő
intézkedésekre lehet gondolni. 

Végül megjegyzem még, hogy e rovarokon kivül a 
jegenye fenyő leveleit az idén Fogarasvármegyében 
mindenütt egy üszök gomba, a Hysterium nervisequinm 
is megtámadta, mely a tülevelek alsó két fehér vonalán 
végig fehér vagy rozsdás vörös szinü, apró pontokban 
jelentkezik. Ez azonban eddigelé a jegenye fenyveseket 
még nem veszélyeztelte. 

A garam-ment i kincstár i erdőkben alkalr r ázott szállí -
tási rendsze r ismertetése . 

Irta: T o m c s á n y i G y u l a m. kir. erdöigazgató. 

(Vége.) 

III. Rész. 

Gátak, gerebek és csatornák, melyek segítségével a szállitás 
jelenleg történik. 

A beszterczebányai erdöigazgatöság erdőterülete, (az 
egyéb mivelési ágakhoz tartozó 22,428 holdnak tekinteten 
kivül hagyásával tisztán) 138,741 kat. hold; 972 kat. hold 
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évi vágásterülettel; a legújabb becslési munkálatok szerént 
termelendő 142,000 méter haszonfa, és 145,000 méter 
tűzifa. A faanyagok legnagyobb része, különösen a Besz-
terczebánya felett lévő erdögondnokságok fatermése a fa-
fogyasztó és fürésztelepekre, de a nagy kereskedelmi pia-
czokra is vizén szállíttatik; ily nagy piacz Kövesd, a Garam
nak a Dunába való torkolásánál. 

A vizén való szállitás gyámolitására szolgál a Garam 
mellékvölgyeiben épitett két kögát és 10 kisebb vizgyüjtő; 
a szállitás a Garam 94 kim. hosszú szakaszán és a mellék
völgyekben levő 133"2 kilométer hosszú úsztató csatornákon 
történik; a tűzi- és rönköfa kiszedésére pedig szolgál 11 
gereb. 

Az általános elvek fejtegetése, a melyek szerént az 
usztatásra szolgáló épitmények szerkesztve vannak, a jelen 
értekezés tárgyát nem képezvén, itt csakis a kincstári 
erdőkben létező vizi épitmények, mint szállítási eszközök 
leírására szorítkozhatunk. 

A) Gátak és viigyüjtők. 

Az usztatás és tutajozás állandó gyámolitására szük
séges viz összegyűjtésére épitett kő- és faszerkezetű gátak 
fekvése tekintetében, négy egymást kiegészítő gátrendszert; 

a) a fekete-garami, 
b) a kő vizi, 
c) a cserpataki, és 
d) a vaczoki gátcsoportot különböztetjük meg. 
a) A fekete-garami csoport a legterjedelmesebb s a 

legtöbb usztatógátat foglalja magában, m. p. a Salling. 
Palenicsnó, Rakitővo, Brotovo, Vjepor. Dlhy Grun, Kicserna 
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és Vidrás völgyekbeli vizigyüjtöket 43,900 nr5 víztartalom-
mai. Ezen vízgyűjtők főképen a fekete-garami tűzifa- és 
rönköusztatás gyámolitására szolgálnak. 

b) A „Kemény Gábor "-gát és a Klementkai vizfogó 
a kövizi völgyben termelt tűzifa és fürészrönkő lehozata-
lára szükséges vizet adják, s maga a Kemény Gábor-gát 
ezenkívül még a garami tutajozás és usztatás érdekeit is 
hathatósan mozdítja elő. Ezen két vízgyűjtő 13)!.868 
m 3 vizet tartalmaz. 

c) A cserpataki völgyben levő háromvizi 11,500 m 3 víz
tartalmú gát, az ezen völgyben kitermelt tűzifa usztatá-
sára használtatik és végül 

cl) a vaczoki völgyben levő „Bedö Albert" uszagát 
62,500 m a vize leginkább a garami tutajozás és rönk-
usztatás czéljaira vétetik igénybe. 

A fentebbi gátak összmüködésükben a Garam folyó 
vízállását egészen Beszterczebányáig képesek emelni s ez. 
által a garami usztatást és tutajozást hathatósan előmoz
dítani, mi nemcsak a kincstári anyagok szállításának, de 
e mellett még a magánerdökböl származó tutajoknak is 
javára esik. 

A kerületbeli gátak méretei és egyéb főbb adatai az 
alábbi táblázatban összefoglalva lévén, itt főképen a „Ke
mény Gábor'"'-gát s az ehez ugy nagyságra, mint beren
dezésre nézve hasonló vaczoki „Bedö Albert" uszagát — 
mutattatik bővebben be. 
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A „Kemény Gábor" uszagát Pausinger József köz
ponti erdörendezö tervei szerént 1881-ben 74,000 frtnyi 
költséggel épült azon a helyen, a hol annak előtte egy 
faszekrényes vizfogó létezett. 

Az ivesen épített gáttestnek hossza 71 5 m, szélessége 
a zugok felett 5*3 m, az egész gát magassága a fenék
kapuk (zugok) talpától számítva pedig 10 -0 méter. Ezen 
a gáton van két zugó és egy árapasztó. 

A jobboldali 2 , 00/2 '25 m, méretű zugó erös tölgy 
fából készített tiltókapuval bir, a baloldali 2'53/2*30 m. 
mérettel biró zugó tiltókapuja ellenben két egymástól füg
getlenül nyitható kapurészböl áll, ezen tiltó mögött van 
a szintén két részből álló Wagner-féle vízszintes tengelyű 
kapu, melynek tokja öntött vasból, maga a kapu kazán-
lemezből és a kapun egészen keresztül érő tengely aczélból 
készült, a lehető szoros elzárás czéljából a kapu tokjában 
horony van hagyva, a mely kautschukkal van kibélelve. 

A tiltó kapuk csavarmenetü nyitó készülékkel van
nak ellátva, mig az árapasztó tiltói egyszerűen rúddal 
emelhetők. 

A gáttestbe, illetőleg a bal zugóban levő vaskapuhoz 
csigalépcső vezet le. A gáttest az udvar felöli oldalon 2*0 

mély koczkakö alapfalla) bir és ez alatt van ÍO'O 
méternyi mélységig a beton alap, mely előtt még az 1*0 
m. szélességű agyagdöngölés van. Maga. a. gálfal cementbe 
rakotl nagy gránit koczkakövekböl van felépítve, mely 
mögött beton, azután agyag és döngölt földréteg következik ; 
a gáttest lejtős hátsó része terméskő burkolattal-van borítva ; 
a zugok hátsó része köriili gáttest pedig szintén koczka-
falazatból áll. 

Usztatáskor a baloldali tiltok, de csak 80 cm. magas
ságra emeltetnek.es ennek megtörténtével a két csapó kaim 

http://emeltetnek.es
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nyittatik; a jobb oldali alapkapu csak a gát tisztításakor 
nyittatik és akkor, ha az usztatás bevégcztével a patak
nak szabad lefolyást akarunk biztosítani, vagy ha a gát 
fölötti völgyekből származó tűzifa a klementkai gát segé
lyével a „Kemény Gábor"-gát udvarán keresztül usztat-
tatik. 

Mély alapozása daczára ezen gát nem tartja kellően 
a vizet; mert ha a gát csak félig van vizzel töltve, szivár
gás mutatkozik a zugókban és a lépcsőházban; jövő 
iiváron a gát alapos megvizsgálás alá kerül, hogy ezen 
a bajon lehetőség szerént segíteni lehessen. 

Ezen gát segélyével szállíttatik évenkint átlagban 
12,000 méter tűzifa és 8000 méter fenyő fürészrönkő; 
a tűzifa a gát feletti Hroncsok, Szpadi és Csierni-Potok 
nevü völgyekből csatornákon szállíttatik a kövizi völgybe: 
a Strunzsenő völgyben ez idén épitetvén uj csatorna 
ezen völgy tűzifája is a „Kemény Gábor" gát segélyével 
fog a Garamba usztattatni. A fenyő rönkö télen tenge
lyen szállíttatik a gát alatt fekvő rakodóra. 

Az usztatás sorrendjére nézve megjegyezletik, hogy 
első-sorban, - - m. p. hóolvadáskor — a tűzifa usztaltatik, 
és ennek befejeztével, július—augusztus hónapokban a 
rönköusztatás kezdődik. 

A faszerkezetű kisebb vízgyűjtőkre nézve csak azt 
kell megjegyezni, hogy a nagyobbaknál emelő, kapuk a kiseb
beknél pedig a csapos elzárás van alkalmazva, a hol a 
zugolyuk átmérője 24, 25 és 30 centimétert kitesz. 

B) Gerébek. 

A jelenleg alkalmazott 11 gereb hivatva van: a 
zólyom-brézói, kisgarami és libetbányai kincstári vasmü
veket, a kiskapocsi üveggyárt és a beszterczebányai farak-

EKDKSZKTI LAPUK. * ' 
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tárt tűzifával, és a rezsöparti, péteri és beszterczebányai 
kincstári gözfürészeket rönkövei ellátni. 

A gerebek rövid leírása a következő: 

1. A rezsőparti tüzifagereb. 

A zólyombrézó-kisgarami m. kir. vasgyárak részére 
szükséges tűzifa a rezsöparti, pieszoki, kvalimechi és kis-
garami tüzifagerebeken, — a melyek kiegészítő része a 
kisgarami zárgereb — szedetik ki. 

A rezsöparti felfogó gerebre érkező tűzifa, egyrészt 
magából a rovott falakkal ellátott 270 méter hosszú gereb-
böl, másrészt a 440 méter hosszú és 4 méter széles 
csatornából szedetik ki. A 10 köszekrényböl álló fögereb 
egy fiókgerebbel van ellátva, melynek czélja az, hogy a 
tüzifakiszedésnél a rakodó partokat egész hosszukban 
kihasználni lehessen, ez okból a fögerebböl annyi tűzifa 
bocsáttatik a fiókgercbbe, a mennyit az befogadni képes, 
illetőleg a mennyit az ott elhelyezett munkások naponkint 
kiszedni birnak. •— Minthogy tehát ezen fiókgereb a fának 
csakis ideiglenes felfogására használtatik, ennélfogva a 
szerkezete is gyengébb és csakis egyszerű 8 bakból ál l ; 
hossza 100 méter, gereborsók pedig függőlegesen vannak 
az ászokfákra beeresztve. 

A fögereb vízállásának szabályozására szolgál két ár
apasztó. — Ezek közül az egyik 6 tiltóból áll s közvetlenül 
a fögereb alatt a fa kiszedésére szolgáló csatorna torkola
tánál van alkalmazva, a másik — tiltok nélküli árapasztó 
a fögereb felső részén van s csupán orsókkal van elzárva 
mindkét árapasztó rovott falból van építve és egész hosszá
ban ki van padolva. Minthogy a gereb feletti Garamsza
kaszból a zólyom-brézói vasgyár részére szükséges víz 
egy külön gyári csatorna által, — a mely szükség eseté-
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lében szintén tűzifa kiszedésre használtatik — a gyárba 
vezettetik, ennélfogva ennek eszközölhetésére közvetlenül 
a gerebudvar felett egy bukógát van épitve, a mely a 
csatorna felöl 3 tiltóval bir s a mely gát koronája 2*1 
méterrel magasabban fekszik, mint a gerebudvar ; az érkező 
tűzifa tehát csakis ezen a bukógáton keresztül juthat a gereb-
udvarba. 

A gyári csatorna vizállása ezenkívül 4 tiltó segélyével 
szabályozható, az előbb emiitett 3 tiltó pedig csak az 
esetben nyittatik, ha a gyári csatorna az utóbb emiitett 
4 tiltó által elzáratik. A Garamon leérkező tutajok és rön
kök átbocsátására szolgál a 400 méter hosszú, 5 méter 
széles, rovott falakkal ellátott és 160 méternyire kipadolt 
surrantó illetőleg tutaj-csatorna; a tutajok és a fürész
rönkök tehát a gerebudvar kikerülésével vitetnek a gereb 
alatti Garamszakaszra. 

Megemlítendő, hogy a gerebrakodókról a tűzifa lóva-
suttal szállíttatik a gyárba; 1893-ban pedig épittetett egy 
sinhálózat, a melylyel a. kihúzott s a gerebudvar partján 
elhelyezett tűzifa az illető rakodó helyre szállíttatik. A 60 
cm. nyomtávolsággal biró sínek 13 méternyi távolságban 
párhuzamosan haladnak egymással a gerebudvar szélétől 
egészen a tutajcsatorna széléig, vagyis azon a rakodó terü
leten keresztül, a hol a tűzifa rakatok elhelyeztetnek. — 
A teljesen vasból készült kocsikra 3 méter tűzifa rakható és 
akként vannak szerkesztve, hogy azok felső része tetszés 
szerint akár a jobb, akár a bal oldalra könnyen felbillent-
Indok, hogy ez állal a tűzifa a kocsi bármely oldalára 
lerakható legyen. Ez idö szerént 17 ilyen kocsi van hasz
nálatban; kezelésük igen könnyű és czélravezetönek bizo
nyult. A zólyom-brézói vasgyár részére ezen gerebböl 
évenkint 30—33,000 m 2 tűzifa rakalik ki. 

87* 
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5. .4 pjeszoki gereb. 

A pjeszoki vasmű részére szükséges tűzifa, a sebeséri 
patakon alkalmazott, 4 köszekrényböl álló és 52 méter hosszú 
gerebböl szedetik ki. Ezen gereb azon 5—9000 nr ! tűzifa 
felfogására használtatik, a mely a rezsöparti erdögondnok-
ságnak Sebesér völgyére hajló erdörészeiben termeltetik s 
a Sebeséren való usztatás által Pjeszokra lehozatik. 

3 . A kvatimechi tüzifagereb. 

A kvatimechi vasmű részére a Fekete- és a Fehér-
Garam összefolyásánál egy 32 méter hosszú, 3 köszek
rényböl álló felfogó gereb van épitve, a melyből éven-
kint 9 10,000 m : i tűzifa szedetik ki. 

4. A kisgarami tüzifagereb. 

A kisgarami zomáucz-edény-gyár és az egyéb szük
ségletek részére megkivántató tűzifa kifogására szolgál a 
Kis-Garamon létező, 4 köszekrényen nyugvó 40 méter hosszú 
elterelő gereb, a mely a Fekete-Garamról lejövő, évenkint 
mintegy 10 12,000 m 8 tűzifái a 4'75 m. széles csator
nába tereli. 

Ezen a gereben 1808. évben Lázár Jakab volt m. kir. 
erdömester által, székely munkások igénybe vételével a 
tóitással tétettek kísérletek, melyek azonban nem végződ
lek a kivánt eredménynyel. 

5. A kisgarami záróyereb. 

A rezsöparti, kvatimechi és kisgarami gerebek mintegy 
kiegészitö részét képezi a Kis-Garam fölött fekvő zárgereb. 
A Fekete-Garam és a Köviz völgyében 1. i. oly nagy men
nyiségű uszafa termeltetik és usztattaük le egyszerre, a 
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melynek felfogására az emiilett gerebek ki nem elégitök; 
nehogy tehát különösen árvizek alkalmával a gerebekel, 
a vasgyárakat és a Garam mentén elterülő községeket 
veszély fenyegesse, szükségessé vált a fekete-garami usza-
fát egy alkalmas helyen felfogni, és ezen felfogott fát idö-
szakonkint és szakaszonkint a szükséghez mért mennyi
ségben az alsó gerebekbe lebocsátani. A zárgerebböl tehát 

melynek udvarában, vagy helyesebben, a gereb feletti 
(iaiammederben, tavaszi usztatáskor gyakran 15 20,000 
m 3 tűzifa van idöközönkint csak annyi fa bocsáttatik 
ki, a mennyit a rendelkezésre álló munkaerő naponkint 
kiszedni képes. A zárgereb 33 méter hosszú és merőlege
sen van a két partra épitve, jobb szárnya a partot képező 
sziklára támaszkodik, bal szárnya pedig egy erös köszek-
rényben végződik, ezenkívül csakis egy középső köszekrény-
nyel bir, a mely a gereb feladatához mérve, igen erősen 
van szerkesztve, 20 - 5 m. hosszú és 5 -2 m. széles. 

G. . 1 rezsőparti alsó rönkögereb. 

A rezsöparti gözfürészhez leusztatott rönkök kifogá
sára szolgál két rönkgereb. Az alsó 5 köszekrényböl áll, 
40 méter hosszú és 45° alatt hajlik a rakodótér partjához ; 
az erös gereborsók 1*5 méternyire vannak egymástól el
helyezve, eléjök pedig a vizén uszó szálfák vannak lefek
tetve, melyek ezélja az, hogy a kiszedésnél a fürészrön
kök a gerebfogak által föl ne tartóztassanak, hanem 
hogy a rönkök a vízen uszó szálfákon elcsúszva, könnyen 
kigurithatók legyenek. 



1306 

7. A rezsöparti felső rönkögeréb. 

A felső rönkgerebnek hasonló czélja van, mint a 
kisgarami zárgerebnek, az t. i., hogy a feles számú rön
kök ezen gereb által visszatartassanak s hogy azokból 
csakis a szükséges mennyiség bocsáttassék az alsó rönk-
gerebre. 

Ezen gereb 3 köszekrényböl áll, 40 méter hosszú és 
bal szárnya közvetlenül az igen meredek part sziklájára 
támaszkodik. A vizén levő rönkök könnyebb kiszedése 
czéljából építtetett a Sebesér patak torkolatától kezdve 
egészen a kvatimechi gyári csatorna torkolatáig egy 800 
méter hosszú terméskövei kirakott favázas partbiztositás, 
melynek sekélyes lejtje a rönköknek könnyebb kiszedését 
teszi lehetővé. 

A rezsöparti rönkgereben kiszedetik évenkint 19— 
20,000 drb rönkő, a mely mennyiség részint a kisgarami 
erdögondnokságból, de legnagyobb részben Benesháza 
és Vaczokról usztattatik le. 

8. A péterii rönkögeréb. 

A péterii gözfürész részére szükséges fürészrönkök 
egy része a Rezsöpartra leusztatott rönkökből fedeztetik, 
a mely mennyiség t. i. Rezsöparton ki nem fogatik, hanem 
a tutajcsatornán keresztül Péteribe usztattatik; hogy pedig 
ezen rönköket a tüzifagereb kikerülésével egyenesen a 
tutaj csatornába terelni lehessen, alkalmaztatik egy — szál
fából összeállított, a vizén uszó elterelő, melynek egyik 
vége az alsó rönkgereb jobbparti köszekrényéhez, a másik 
vége pedig a tutajcsatorna jobb széléhez vaslánczokkal 
van megerősítve. A Péteribe leusztatott rönkök száma 
évenkint 10—15,000 drbra tehető. 
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A péterii gözfürésznél lévő elterelő gereb czélja, a 
leusztatott rönköket az erre szolgáló csatornába elterelni, 
hossza 43 méter és 4 köszekrényböl áll, a 15 méter 
széles és 170 méter hosszú csatornának csak jobb partja 
van rovott falból készitve, a hol egyúttal a rönkök kisze
désére két kipadlózott lankás hely van elkészítve. 

9. A kiskapocsi Uizifagereb. 

A jeczenyei erdögondnokság kerületében termelt 1 8 — 
20,000 m 3 tűzifa kiszedésére szolgál a kiskapocsi gereb, 
a mely 87 méter hosszú és 14 bakból áll. Ez a gereb 
a tűzifa kiszedésére egy rovott falból készített és ára
pasztóval ellátott, 7 méter széles csatornával van ellátva. 

10. A libetbányai Uizifagereb. 

Régen ezen gereb hivatása volt a libetbányai vasol
vasztót tűzifával ellátni, mely czélra akkor évenkint sok 
ezer méter fa usztattatott és nagy részben a gereb mel
letti rakodón felszenittetett; most évenkint csak 4—500 
m 3 tűzifa fogatik fel, minthogy az évi 150,000 hlnyi szén
szükséglet közvetlenül az erdőből szállíttatik a kohóba. 

A gereb a fölötte levő hid középső pillérénél kezdő
dik és 190 méter hosszban fut le a Garam közepén és 
csak alól csatlakozik a jobb parthoz, ekként hosszú zsákot 
képezvén. A gereb ezen szerkezeténél fogva szükséges 
volt régebben, a mikor sok fa fogatott ki, — a Garam bal-
partját, a gereb kiindulási pontját képező hid pillérrel 
uszó talpgerebbel összekötni és a tűzifát ekként a gerebre 
terelni; most ez nem szükséges, mert a csekély fameny-
nyiség, melyre szükség van, — ily készülék nélkül is 
befut a gerebzsákba. 
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A gereb tölgyjármokból áll és m o s t c s a k alsó részé
ben, mintegy 52 méternyi hosszban van jókarban tartva. 

11. A beszterczebányai tűzifa- és rönkö-geréb. 

Ez a gereb a legnagyobb valamennyi között, h o s s z a 

1167 métert tesz, szerkezetét és fekvését pedig mutatja 
a jelen értekezéshez fűzött térrajz, melyen látható az 
1547-ben épült első gerebnek 1568. évhen felmért terü
lete is. (L. az e füzethez csatolt mellékletet.) 

A gereb 41 falazott gyámoszloppal bir, azon részen 
pedig, a hol a viznyomás nem nagy, ott tölgyfa jármok 
vannak alkalmazva. 

A gerebudvarból egy faragott köböl épült és egy 
rovott fallal ellátott csatorna ágazik ki, mely utóbbi több 
ágra oszlik; ezen csatornákba tereltetik a gerebudvarból 
a rakodók felé a fa. 

Minthogy a gereb az egész Garamot elzárja, ez okból 
gondoskodni kellett a lejövő tutajok áteresztésére szolgáló 
surrantókról. Ily surrantó van három, melyekből a két 
alsó (a Siroká- és a Koháry-féle) eliszapodás miatt 
használaton kivül van, ugy, hogy most csakis a leg
újabb, a legfelső (a majorfalvai) surrantó van használat
ban és szolgál a tutajok átbocsátására. 

Habár ezen gereb eredetileg csakis tűzifa felfogására 
épült, szilárdságánál fogva most fürészrönkök felfogására 
is használtatik. 

A mikor még Beszterczebányán az ezüstkohó üzem
ben volt, ezen a gereben, a jelen értekezés elöbbeni részei
ben foglalt feljegyzések tanúsága szerént évenkint a 
100,000 métert is meghaladó mennyiségű tűzifa lett felfogva 
és a gerebrakodókon felszenitve; a szenités nagy mér-
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véről és régi voltáról tanúskodik az is, hogy a rakodón 
sok helyütt 80—120 cm. mély széntörmelék réteg van a 
gyep alatt. 

Jelenleg felfog a gereb évenkint 8000—10,000 drb. 
fürészrönköt és 10- -12,000 m 3 tűzifát. 

C) Úsztató csatornái;. 

A tűzifa szárazon való közelítésére szolgálnak a szá
raz csúsztatok, vizén való szállítására pedig az úsztató 
csatornák. 

A száraz csúsztatok, a szerént, a mint 4 , 5 , 6 vagy 
7 fából vannak szerkesztve I, II, III és IV osztályba soroz
tainak. Ezekre nézve meg kell jegyezni, hogy csakis a 
vágásokban termelt hasábfa vagy tüzifa-rönköknek a völgybe 
illetőleg a vágás aljára való közelítésére használtatnak. Az 
egyes 8 méter hosszú szakaszok fái minden szegezés 
nélkül csupán egymásba való beeresztés által vannak egy
mással összekapcsolva az ászokfákra lefektetve; ez által 
lehetővé válik az, hogy a csúsztatok igen könnyen fel
szedhetők, más helyre átvihetők, s ott ismét elhelyezhetők. 

Az úsztató csatornák hosszát az alábbi kimutatás 
tünteti fel, s a szerkezetre nézve megemlittetik, hogy az 
egyes 8 méter hosszú szakaszokban alkalmazott csatorna
fák 3 oldalon megbárdoltatnak s egymáshoz illesztve lúcz
fenyö ágakból készült szögekkel erősíttetnek az ászokfák
hoz és egymáshoz. A szerént, a mint az úsztató csatornák 
7 8, 6 vagy 3 szálból készíttetnek, neveztetnek fö-, nagy-
vagy középcsatornáknak. 
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Hogy az egyes völgyekben mily nagyságú csatornák 
épittetetnek, az az iltetö patak vizböségétöl függ, s igy 
igen gyakran fordul elö az az eset, hogy valamely völgy 
alsó részén főcsatornák vannak, a melyek a völgy középső 
részében nagycsatornákba s ezek ismét a völgy legfelsőbb 
részén középcsatornákba mennek át. Megemlítendő, hogy 
a csapos elzárásra berendezett kis vízgyűjtők csapja több
nyire magába az úsztató csatornába nyílik. 

Végül megjegyeztetik még, hogy ezen értekezés csakis 
a hosszabb időszakon át kifejlődött vizén való szállítást 
foglalja magában, — a tengelyen való szállításra, a mely 
e kerületben mindég alá rendelt szerepett játszott, itt 
figyelem nem fordíttatott. 


