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Berichte an die kön. ung. Seebehörde in Fiume über die am
Bord der Dampfyacht „Deli“ und des Dampfbootes „Nautilus“ im Zeit
räume von 1874—1877 durchgefürten physikalischen Untersuchun
gen im Adriatischen Meere. 1—4. Fiume, 1875-1878.
A m. kir. tengerészeti hivatal Fiúméban 1874—1877-iki években
Stahlberger, Wolf, Lukscli és Köttstorfer tengerész-akadémiai tanárok
által fizikai kutatásokat eszközöltetett az adriai tengerben, mely kuta
tások eredményei négy külön füzetekben foglalt jelentésekben íekiisznek előttünk.
Ezen expeditió rendelkezésére állottak fölváltva a m. kir. gyors
gőzösök, „Nautilus“ és „Deli“, a kutatások főleg az adriai tenger
viz hőmérsékére, fajsúlyára és sótartalmára, valamint vegyelcmzésére
terjedtek az adriai tenger különféle pontjaiban és mélységeiben; to
vábbá kisérletek eszközöltettek a Stahlberger-fele szállítható apály- és
dagály-mérővel, valamint áramlat-figyelések is tétetettek.
Ezen figyelések számos táblázatos kimutatásokban vannak össze
állítva, azonkívül az egyszerű vonalok több szelvényekben vaunak ki
tüntetve, valamint a viz hőrnérséke és sótartalma is graphiai tábláza
tokban (görbékkel) vannak előtüntetve. Az ezen kutatásokhoz haszná t
eszközök, valamint a kutatásoknál követett eljárás szintén részletesen
leírattak és a különféle irányban tett kirándulások átnézetes tér
képekkel Mustrálva vannak.
Az első jelentés egy előzetes expeditióra vonatkozik, mely
1874 nyarán az adriai tenger keleti partja hosszában tétetett.
A viz hőmérsékére nézve a nyert tapasztalatok alapján következ
tethetni, hogy a dalmáti vizekben a hőmérsék nyílt tengerben és szé
les csatornákban magasabb, mint közel a parthoz vagy keskeny csa
tornákban. (Lásd az egyenhevü vonalakat. IV. tábla.)
Feltűnő továbbá az, hogy gyakran kevésbbé sótartalmú vizet
észleltek sósabb viz alatt, mint ezt a 13. számú táblázatból kivehetni;
t. i. Duboca mellett, a lesinai csatornában a sótartalom egész 24
Faden (24 bécsi öl) mélységig növekszik és innét mélyebbre a fenék
felé a sótartalom apad.
Miután azonban itt a figyelések csatornákban tétettek, lehetséges,
hogy ezen tünemény a tengerfenékről felbugyogó édesvízi forrásukban
találja magyarázatát. Itt azonban megjegyzendő, hogy már 1873-ban
Wyville Thomson tanár, a világhírű Challenger-expeditió vezetője a
tengerfenék közelében szintén kevésbbé sós vizet észlelt.
A második jelentés az Adria éjszaki medenczéjében eszközölt ku9*
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tatásokról szól, melyek 1875 nyarán tétettek. Itt nagyon érdeke
sek a közölt egyenhevü vonalak, melyek 4 szelvényekben tüntettetnek
elő, t. i. I. Triest Sansego, II. Fiume-Sansego, III. Fiume-Dolfin, IV.
Fiume Lukovac. Ezek szerint következtetni leket, hogy a kőmérsék a
vizsgált vizekben és pedig augusztus és szeptember hónapokban annál
magasabb, minél tovább haladunk a magyar horvát tengerparttól nyu
gat felé. Továbbá megállapíttatott, hogy az Adria éjszaki medenczéjében
a fiumei öböl, a zenggi csatorna, valamint a Quarnerolo vizei a leg
alacsonyabb hőmérséket mutatják. A mellékelt III. táblából 1. görbe
(Cherso) az vehető ki, bogy a legnagyobb sótartalom a fiumei öböl
ben találtatik, körülbelül az átlag 30 öl mély vizréteg közepében.
A sótartalom növekvése ezen maximum eléréséig a vízfelületről nagyon
hirtelen. A közepétől a fenék felé gyors apadás mutatkozik, mely tü
neményt tengeralatti források okozzák, ép úgy mint a felületen lévő
viz édesedését a Fiumara és a többi partíolyóknak köszönik.
A feltűnő ellentétek tehát, melyek a nyílt tenger vizei és a fiumei
öböl vizei közt mutatkoznak, a következők: az elsőknél magasabb hőmérsék és nagyobb sótartalom hirtelen apadással a mélység felé; —
az utóbbiaknál pedig alacsonyabb hőmérsék (főleg a fenekén) és édesedés úgy a felületen mint a mélységben.
A folytatott kutatások mutatták továbbá, hogy a nyílt tengeren,
Sansego mellett, — uralkodó viszonyok ellenében, egyrészt a fiumei öböl
és a zenggi csatorna a legalacsonyabb hőmérsékkel és édesedéssel a
fenéken, másrészt a trieszti öböl a legmagasabb hőmérsékkel és leg
nagyobb édesedéssel a felületen, a legfeltűnőbb eltéréseket mutatják.
A Quarnero, Quarnerolo és az isztriai part területei azonban az átme
netet képezik.
A harmadik jelentés az adriai tengerben az 1876-ik nyarán tett
vizsgálatok eredményeiről szól. Az itt leirt expeditió terjedt Fiúmétól
Polába, Velenczébe és innét lefelé az olasz part hosszában Ancona,
IsoU Tremiti, Bari, Brindisi és innét át az albániai partra Aulona
bőibe, innét vissza, felfelé az albániai, dalmát és magyar-borvát ten
gerpart hosszában Fiúméba.
Ezen kutatások alapján konstatáltatok, hogy nemcsak az Adria
éjszaknyugati medenczéből délkeleti irányban egy édesített vizáramlat
létezik, hanem azt is, hogy ezen áramlat minél továbbra halad, annál
iukább simul az olasz parthoz és a mélyebben fekvő vizrétegeket foly
ton arra indítja, hogy a tovamozgásban résztvegyenek.
A két szelvényből (III. és IV. tábla) Velencze-Brindisi, tisztán
kivehető, hogy a hőfok haladása a mélyebb rétegekbe összhangzásban
áll az édese lés mélyebbre haladásával és ezek után következtetni le-
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hét, hogy az áramlatnak az olasz parthoz való simulása folytán a
felületen lévő víznek egyrésze délkelet felé haladván, a mélységbe ke
rül, holott a mélység vize a nyílt tenger felé tér ki.
Az okok, melyek nemcsak a könnyebb víz átfolyását a felületen
az öböl tengelye felé akadályozzák, sőt azt is okozzák, hogy ezen viz
tovahaladásában mindinkább az olasz parthoz simuljon, egyrészt a földforgás-okozta eltérésben keresik, mely a déli irányban folyó viz jobb
fele, azaz az olasz parthoz történik; másrészt továbbá az uralkodó
éjszaki és éjszakkeleti szelekben is melyek egyenesen a part irányá
ban hatnak.
A Fiume-Aulona szelvények, a III. és IV. táblán, egyenlő elosz
tást mutatnak úgy a hőmérsékben, mint a sótartalomban és pedig dél
ről éjszakra egészen a szigetvilágig. Jellemző a mellett az, hogy itt
a hőraérsék és sótartalom nagyobbnak mutatkozott, mint az ellenpárt
mellett.
A dalmát csatornákban a sótartalom kisebb és a felső rétegek
ben a kőmérsék nagyobb az albáni partnál.
A negyedik jelentés a Quarneroban eszközölt kutatásokra vonat
kozik. Érdekesek itt az egyenhevü vonalak, melyek számos szelvények
ben kitüntetve vannak. Fiume és Galiola közt különféle hónapokban ;
továbbá azon számos görbék, melyek úgy a sótartalmat valamint vizhőmérsékét graphiailag ábrázolják, ngy mint Chersonál, Galiola és
punta neránál, szintén kiilön-kiilön időszakok és hónapokban.

M J.

TÁ R SU LA TI ÜGYEK.
Rendkívüli közgyűlés 1879. évi márczius hó 5-én.
A rendkívüli közgyűlést e l n ö k az alapszabályok 23. §-a értel
mében 8 nappal előbb kihirdetvén, az a következő tárgyalással tar
tatott meg.
1. E l n ö k üdvözölvén az egybegyűlteket, a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Z s i g m o n d y Béla és Seb a f a r z i k Ferencz társ. tágokat kéri
föl. Bevezető nehány szó után a társ. II. titkárt szólítja fel, hogy a
rendkívüli közgyűlés tárgyát terjesztené elő.
2. S c h mi d t Sándor társ. II. titkár a társulati választmánynak
f. é. február hó 23-án tartott ülésén hozott határozata alapján előter-

