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§.J.

Alla Länder, fom hafva et flack låndigt lågt låg?,,
och hvilka finnas belägna intil hafvet, vid flo-

der och ftora fjöar, fom hafva få utlopp: men emot-
taga vatten ifrån flere vattuleder, de befvaras allmänt
af vatnets öfverfvåmningar. I Södra delen af Euro-
pa fom ock i den Nordliga af har hårtils hliraf
håndt de flörfla ölägenheter: Men fom i Finland, dar
landtmon fluttar och afbåller i flera affåttningar nid
åt hafvet, och hvareft landet år igenomfkurit och fylt
med en myckenhet flora fjöar, otaliga kårr och my-
ror, famt många alfvar och drömmar, vattufloder
åfven ofta göra en mycket kånbar fkada, famt un-
der de fena fl Törflutne 50 å 60 åren, Finland af dem
kant mångfalt våldfammare förftöringar ån förut, för-
tjenar detta all upmårkfamhet och närmare granfkning.
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5. a
Ällmån förfarenhet fornt "Inbyggarenas många

■och trägna änfökningar hos en Hög-lur.lyft och Nå-
dig Ö.verhet, om räddning och hjelp for denna flora
olägenhet, beftyrker beklageligen alt det.a. 1 Björ-
neborgs Lån, Tavaftland och .".fterbotten., fororfakas
af flodv&tten de florfla och våldfammafte forf.oringar.
Åren 1755 och 1756 fordårfvades i Hvittis locken, af
vattufloders öfverfvåmningar, fådes-åkrarne och måft
all hövåxt. År 1765 och 176ginträffade hår en få
ilark höftflod, at det ur ångs-ladorne, ån bortförde
piåfta höet, eller och forfkåmde det.' Är 1779 var
fanima olågenhet mycket kånbar, både i anfeende til
åkrar och ångar. Vid den flora vårfloden år 1780
förlorade denna bördige, folkrike och treffamme loc-
ken, ångs.lador, broar, famt gårdesp :\ och efter
laga Syn 1330 åhmar ho, åfven fom af höftfådet 1448
tunnelands mark; all godfel bortfkölgdes ifrån åkrar-
ne, famt förftördes i denna enda focken öfver 10 Ryc-
ken fkattlagde Mjöl-qvarnar. År 1782, 1783, 1784 och
1785 gjorde vål vårfloderna ej fynnerlig flmda: Men
fent om höften upkom af ymnigt rågn en böllflod,
hvilken öfverfvåmmade måft alle befådde åkergårdc n,
och belade dem med is inpå våren, få at i denna famt
en del af Tyrvis och Curao focknar, det måfta af höft-
fådet blef fkadt och fördårfvat.

A 2 §. 3.
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§" 3-

De orter af Tavaftland 7 foni: år-o belägna om-
kring flora Påjåne och öfver om Mallasvefi ijön, få-
fom Jemfe, Cuorevefi,. Eråjårvi, en del af Långel-
måki, hela Cuhmois, Padasjoki, Affickala och Syfmå
foknar, befvårades ej mindre af deffe landets floder.
Når år 1779 och 1780 ftor vattuflod på deffe orter
inföll, var defs förflöring få våldfam, at måfla delen
af åkrarne och ängsmarker kring Påjåne fjön flodo
flere Månader under vatten, och nödgades många
Hemmansbrukare aldeles öfvergifva och flytta ifrån
hus oph hemvifter, famt förlorade då, ibland andra,
Tåki hemman i Cuhmois foeken, åker, ång, och all
åbyggnad, få at det långt up i fkogen fedan var för-
anlåtit, at upbygga et nytt hemvifl, famt at å nyo
uprödja dertil måft all åker och ängsmark..

$"4*
Påjåne fjöns låge och belägenhet, gifver i fyn-

nerhet anledning til de mångfaldiga vatten-öfverfvåm-
ningar, hvaraf alla i kring defs ftrånder anlagda hem-
man och iandt-ågendomar nåflan årligen befvåras; ty
förutan det, denna fjön år fåfom et litet haf och af de
ilörfla up i landet, infalla dåruti 4 betydeliga ftrömmar,
til hvilkas ymniga vattens afledande, den har blott et
enda utlopp, genom Calkis flröm i Kymmene ålf. Al-

la
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la Rautalambi, Wiitafaari och Saarijårvi foknars vid-
flråkta fjöar och vattudrag, hviika under Länkas Sok-
nekyrka förena lig, infalla vid Jyveskylå Capell, ge-
nom Tlapa-kofki forftar titi Påjåne fjöns norra del. På
öftra fidan nedflyter deruti det andra flora vattudra-
get ifrån Pulavefi fjön, hvilken famlar och nedförer en
myckenhet vatten ifrån en d'el af Cangasniemi, Piexå-
måki och St. Michels fjöar. På Påjåne fjöns våflra ft-
dä, infaller Jemfå åen, fom nedbringar mycket vatten
genom Cuivasmåki eller Petajavefi Capell, famt defs
föar, alt från Keuru focken i Wafa lån. Det hårde
vattudraget, fom äfven af håller defs vatten i denna
flora fjön, inträffar vid Anianpeldo flröm, ..varige-
nom ifrån Vefijårvi fjön och en hop tråfk i Holiola
ii. eken, ej ringa mångd vatten dit nidflytei*.

§■ 5-
I Gjlerbotten förördfakas af deffe flod-vattens öf-

verfvåmningar,- åfven mycken fkada uti en del foknar
af Wafa'län, hviika grånfa inti! Påjåne fjöns flora in-
vikar, eller fom hafva fammanhang med andra flora
fjöar, fom dåruti genom fmå trånga ftrömmar afieda
deras vatten. Pudasjårvi focken i Uleåborgs lån at.
llålles dock måft* nålian årligen för odrågelig fkada
af.dödvatten. Ijo ålf, fom genom denna focken fram-
flyter, den hämtar hår )'mnigt vatten ifrån mycket
Hopande vidlyftiga landthögder, famt många vidilråk-

A 3 ta



# ) 6 ( '!
la kärr och måffar i Cufamo och Paldämo foknar,
hvilket fedan famlas i Pudasjårvi å, och förorfakar
dar hvart år anfenlsga öfverfvåmningar, fä at höfl-
och vår-floderna hår ofta ftiga til 10 å 13 fots högd
öfver ålfbråddarne.

$.6.

Jämte deffe enflulte förflöringar, hvilka inträffa
på förenämnde orter, åro fölgderna af deffe ö.fver-
fvåmningar ock ganfka betydliga för landets upodling
i allmänhet. 1:0 Når deffe floder framflyta en läng
våg, fom det allmånnafr. fker, famt ifrån grunda vid-
flråkta vattuleder, upböra deffe öfverfvåmningar fål-
lan icke förr, ån i flutet af Junii eller Julii Månad.
Innom en tid af par Månader, kan på alla deffe or-
ter, ej något grås updrifva til fullvåxt, hälft af flod-
flarn det ock blifvit öfverhölgt, ån mindre kunna få-
dane platfer; få fentida mera nyttjas til -vårfåde. Up-
brukas ,och håfdas de åter til höftfade, ligger det hela
våren och in på fommaren under vatten, hvarigenom
den utfådda höftrågen h(ven aldeles fördårfvas. 5:0
Som vid de ftörfta och allmånnafte vattudragen i Fin-
land, finnas den båfla och bördigafte mark til åker
och ång, få har ifrån urålder, både i anfeende til ftröni-
iiflket, fom och jordmons förmoner, äiven Ekedt u
deffe orter de vidflråktafte upodlingar, til en mycken-
het fkattfkyldige hemman, hvilka för flod-vatnets nå-

ftan



t) 7( f
flan årliga öfverfvåmningar, efter hand måfle öfvergif-
vas och blifva öde. 3:0 I inåffår, kårr och moraffers np-
odlingar, hafva Inbyggarena i Finland, berömtneli-
gen nedlagr, i fenare tider, ganfäa mycken flit, koft-
nad och möda: men når nu af flod-vatten, alla flaek-
låndiga jordlagen, vid fjöar, åar och ålfvar, nåfian
åriigen, om våren och inpå fommaren, famt åfven
ibland om höften' öfverfvåmmas,- bereder detta nya
kårr och fumpiga platfer på alla deflä orter, få at
livad på et flålle, uträttas med kärrs utdikande och
upodling, til Ciima.ets förbättring i Finl md,. derföre
lågges på andra Hållen tiltagande nya hinder. 4:0
Tyckes flere tydeliga Phyfifäa fäål ock gifva vid han-
den, at i den mån igenom ny åkers och ängsmark af-
rödning efter Storfäiften, famt för fäogs-afdrågters
åriiga \7mniga tranfport utrikes, landet mifter och
förlorar defs fäogsfäygd, fä måfle ock efter hand flod-
vatnets öfverfvåmningar i detta land, årligen blifva
ftörre och viclfträktare, än i vår famtid, och hvilket
alt i följande §. närmare utredes.

§■ 7-
Orfakerne til deffe flod-vattens öfverfvåmningar

i landet, de åro flere och många, dels allmänna, dels
ock enfäildta för hvar ort. At med behörig ordning
få reda på deras fårfäildta verkan, böra i lynnerhet
de förra, under 3_ne märkvärdiga Epoquer eller tide-

hvarf,
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hvarf, i far granfkas och fkärCkådas. 1:0 At Finland
I de åldfta tiderna, varit upfy.lt och öfveritrödt med
ymnoga och täta fkogar, anda ifrån balsftrånderna
up til de ftörfta landthögder, det bedyrker både In-
byffgarenas nårimrsfått i fornåldern, fom beftod i jågt
och filkeri, fom ock en hop andra omflåndigheter; 1
anfeende til landets ymnoga fkogsfkygd af dem, ver-
kade folflrålarne då icke i. den mån, eller fä mycket
och fort til vinter-fnöns och kålans upfmåltning och
■uplöfande, fom ledan efter fkogarnes afrödning til å-
ker, ängsmarker och beteshagar, marken mera bief
blottad och utftåld kal och bar för fölens verkan;
följakteligen påftodo vår - och höftfloderne i fornti*
den vål mycket längre ån nu: men alt flodvatnet ned-
filade fig och afflöt då i fakta mak, famt icke få hä-
ftigt til hafvet, fom fedan når landet, efter hand me-
ra blifvit uprögdt til åkerbruk och bofkaps-fkötfel.
2:0 Det andra märkvärdiga tidehvarfvet för deffe flo-
der, inträffar ifrån den tid, hafskuften för upodling
til ordenteligt landtbrnk, förlorat defs ymniga fkogs--
fkygd: men då landet ända up til landthögderne ån
var öde, och bebodt måft endaft af inbyggare, fom
idkade Renfkötfel, fidceri, jagt och djurfäng, hvarfö-
re landets -flora och täta fkogar där ock voro oftör-
de, famt i behåll, hvaraf efter allmän förfarenhet hår
i landet, alla hafskufter i Finland, hade en lång tid,
deras fårfkildta egna floder förut om våren och hö-
ften, föran derefter, de ftora landtfloderna, ifrån de

få
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få kallade Enovedtt, eller landets vidlyftiga fkårgård
up i landet, förft långre in på våren hunne» fram at
nedflyta rtil hafvet 3:0 Så långe denna fäilnad och
.detta afilånd i flodstiden, emellan hafsknftens, och
( det inre landets eller fäogsbygdens floder påflod, var
,detta en flor förmon för Finland; Ty föran fäogsbygd-
iioderne hunnit fram emot hafskufternes landsbygd.,
var defs vårflod redan förbi och åndad, få at floder-
na up ifrån landet.derefter hade nog utrymme, at u-
tan fäadeliga öfverfvåmningar nidflyta til hafvet; men
fom under de fenaft förflutna.50 åöo åren, marken
.up i landet, och emot landthögderna, både för tilta-
„gande upodlingar, fom ock igenom fäogseldar, fved-
jancle, famt utvidgat tjårubrånneri och fäogs-hygge
blifvit mera fäoglös, öppen och bar för fölen ån för-
ut, få hafver år från år, vår-floderne up ifrån landet,
nu närmare nalkats dem, fom plåga infalla emot hafs-
kuften, och når åren 1780 och 1779, för ovanligt ym-
nigt regn och fnöfall, flor vattuflod hår i landet io.-
föll, träffade bagge deffe floder helt nåra hvarandra
om våren, af hvilket.de vidftråktafte och våldfamma-
fte öfverfvåmningar timade och (kedde.

§■ 8-
Af alt detta år at infe, at -o anfe dt Finland genom

defs tåta och ymniga fäogsvåxt afrödning, under til—
tagande hushålls-näringar, något vunnit til Climatet.
förbättring, få at landtmon och marken hårftådes, nu
af fölens kraft mera och vidftråktare kan upvårmas,

B ån
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ån i fornåldren, åtföljer denna förmon dock den olä-
genhet, at för landets ftupande landthögder, fedan de
efter hand blifvit mera bara och utflålde för fölens
verkan, om vårtiden ån förut, hårröra håraf både ti-
digare och flörre vattufloder, ån förut, hviika tyckas
årligen efter hand tiltaga, i den mån landet mer och
mera, igenom nya upodlingarförlorar defs förra ym-
niga fäogsfäygd. Som i alla vattudrag bufvudfäkeli-
gen öfverfvåmningar och floder upkomma af den på-
ökning af vatten, hviiket om våren och höften i dem
nedflyter, och detta fker mycket olika, i förhållande
af mindre eller flörre regn och fnöfall, få blifva öf-
verfvåmningarne af deffe floder, under ovanligen ym-
niga regn- och fnö-år, i fynnerhet ganfäa våldfam-
ma. År våren varm och torr, och ej ovanligen myc-
ket fnö fallit, blifver vårfloden medelmåttig; år den
våt och varm blifver den flor och långfam. Efter
kall och torr vår, befvåras landet långfl af flod-vat-
nets öfverfvåmningar.

5-9-
Ibland enfäildta orfaker til flod-vatnets fäadeliga

öfverfvåmningar hår i landet, anmårkes 1:0 Viffa or-
ter och foknars låga och flacklåndiga låge under ftu-
pande landthögder. 2:0 Några flrömdrags tilfålliga
förändring, hvarigenom nu förtiden mindre mångd
vatten ifrån fjöarne kan afrinna ån förut. 3:0 Oför-
figtigt anflålde flrömrenfningar. 4:0 Allehanda årli-
gen tilkomna fördämningar vid ftrömmar och forflär,

hvii-
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hviika nu mera ån fordom lågga hinder för flod-vat-
nets nedflytande til hafvet. 5:0 Landtbrukarens egen
oförfigtighet, at helt nåra vid ålfvar och åbråddar,
de anlagt deras boningsflållen famt åkermarker, och
dår gjordt nya upodlingar.

5- ">.
Hvad den förfla omftåndighet angår, inträffar

den i fynnerhet med Pudasjårvi focken i Öfterbotteii
och Hvittis focken i Björneborgs lån. Om den för-
ras låga och flackländiga låge under vattudrag ifrån
vidlyftiga fjöar, år i §. 5. anmärkt. Hvittis lockens
låge, gifver beklageligen., nåftan hvart år anledning,
ej. mindre til flods öfverfvåmningar. Igenom fäedde
afvågningar år utrönt, at ifrån Nåfijårvi flora fjön
vid Tammerfors ftad och firöm, få flupar landet här-
ifrån i flere affåttningar, öfver den låga flackländiga
Hvittis locken 155 fot och 8 tum, innom 6 mils af-
ftåndi at ej förtiga, det i Cumo ålf, fom igenom den-
na focken framflyter anda ifrån Wafa lån, fåfom Ruo-
vefi och Nåfijårvi famt flere vidflråkte fjöar, igenom
Tammerfors, Nokia och Tyrvis foekens forflar och
flrömmar, fedan hela 15 mil, ymnigt vatten afhålles,
fom ock ifrån &Qra-_?åjåne4^&jn focot andre Vidlyftiga
fjöar i Tavaftehus lån, af en annan vattuled ifrån 16
mils afflånd. Förutan'alt detta, förena fig ock uti
denna focken, utom deffe a:ne flora nyfsnåmnde vat-
tulederne, åfven inom 1 och en half mils rymd, 5 ft.
andra mindre vattudrag; fåfom 1:0 Loima å, hvilken

B 2 4J
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41 mil härifrån i Tammela focken oclrPyhåjåfVi fföti
tager defs början. 2:0 Punga.aitio å, hVilken nedfly-*
ter ifrån Urdiala focken i Tavaftland. 3:0 Cauvatze
å nedförer vatten ifrån Mouhijårvi fockens imjöar, ge-
nom en del Tyrvis fockens utmärker, famt af 2:ne
Hvittis fockens egna flora infjöar, Såxjårvi och Pu-
rijårvi. 4:0 Sambu å, flyter ur S-un-asjårvi infjö i
Tyrvis fockens utmärker, och förenar fig nedan för
Sambu by med Cumo ålfven. 5:0 Et vattudrag ifrån-
Kohijårvi infjö, hviiken ur fjöar och kårr innom foc-
ken får påökning af vatten.

J. 11.
Af alt detta kan inhämtas, at knapfc någon ort

finnes i Finland, hvilken mera år blottftåld för flod-
vattens öfvcrfvåmningar, ån denne Hvittis focken.
Efter Mariottes förfök, gifver Seine itrömmen ine-
mot 15900000 cubik fot vatten i timman, famt vår-
derar Halleij Temfens afbördning til 30062340 cu-
bik fot för hvarje timma; Enlig:: Merr Direcleuren
Jansons rön, hvilken med få mycken nytta blifvit
brukad vid flrömrenfningärne i Finland, framflyter på)
lika tid af Cumo ålf 61678800 cub. fot vatten; år alt-
få den inflytande-vattu-mängden-i doana fidftnåmnda
flod i Hvittis focken, öfver dubbelt flörre ån Temfens,-
och mer ån 3 gängor få flor fom Seines; och fom det
nedflytände vatnets mängd hår år beråknadt, efter
defs medelhögd i Cumo ålf, kan håraf lått inhämtas,
huru vatturik icke höft- och vår-tiden, den måtte va-

ra,
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fä, då floderna dår ofta fligå ifrån 2 til 3 a 4 alnars1

högd öfver den vanliga vatten*horizonten.
% lä.

tippa flere ftållen hår i landet, hår under ovan-
ligen flora floder, ftrömdrageh på åtfäillige fått här
blifvit ändrade; ån utvidgade af genonifäårningar vid
ålfbråddafne, ån hafvä de ock af jordras ifrån dem,-
blifvit fylde, famt har ibland åfven vatnet ifrån får-
fäildt affäilde infjöar, dår lös jordmon varit, i flörre
fjöar utrunnit och afflutit. Dcii mårkvårdigafte af
deffe håndelfer, har dock fäedt i Cangafala focken,
dår et ganfäa betydeligt ftrömfali vid Sarfa forfs al-
deles förtorkat, och tagit en hel annan direciion ån
förut. Allmänt år ånnu bekant, at att det ymniga
vatten, fom" ifrån fjön Lumenen, hVilken endaft med
en liten landtrygg af 25 _> famnars bredd, fl.il jes vid
Hafmas by i Padasjöki focken ifrån ftöra Påjåne fjön,
famt hVarifrån vidare en del Långélmåki, Orihvefi,
Cuhmalax och Cangafala foknars fjöar, nédflyta til
Mallasvefi i Pelkene focken och åt Tavaflehus, det
hade intil år 1604 endaft defs utlopp igenom Sarfa
forfs: men nåf nyfsnåmnde år, af en tilfållig häftig
fkogseld, en måfsvuxen fank lagd, emellan Cangafala
och Pelkene fockens fjöar blef igenom brand vid llia-
ris hy; beredde deffe många fjöars' vatten, fig et nytt
vattudrag och ftrömfali derflådes, för vatnets affly-
tände til Mallasvefi; få at det förra uråldriga utlop-
pet vid Sarfa forfs aldeles uphörde och afflannade.

B 3 I bör-
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I början af deffe ftrömdrags förändring, föll vatnet 1
ljön vid Cuhmalax och där i negden rätt häftigt til 2
å 3 famnars lägre vatten-horizont än förut, hvaraf
vid Orihvefi och Cangafala fjöar nyttiga up landnin-
gar upkommo; men i den mån Iharis flröm fe derine.
ra efter hand blifvit upgrundad och vatnet derftädes
updämt af en hop där inrättade Mjöl-qvarnar, har all
fådan bördig upodlad mark där åter bfrfyit öfverhölgd
af vatten, famt lida inbyggarena ikring deffe vidfträk-
te fjöar, nu förtiden, mångfalt mer vår- och höft-ti-
den af flod-vattens öfverfvämningar, än fordom, då
vatnet genom Sarfa forfs .hade utlopp.

._)" I-At igenom mifstag vid ftrömrenfningarne, om rat-
ta förhållandet af det nidflytande flodvatnets mycken-
het om våren, ifrån öfre landet, och tilfållen för defs til—
räckeliga aflopp hos underbyggarena,några nyaorfaker
upkommit, hvilka nu emot vanligheten befvära Hvit-
tis focken med fkadeliga öfverfvämningar, detta är
både påftådt och beflridt (a). Om rätta fammanhan-
get häraf, hafva vi i fpeciei detaile icke -haft tilfålle,
at famla nödig uplyfning. Allmänt är dock bekant,
at när efter Herr Fältmarskalken August Ehren-
SvÅrds llrömrenfnings-plan ifrån den g Ang. 1757,
til och med 1762, i ftörre och mindre mån, ftröm-
renfningarne verkftäldes, i de nedanför Hvittis, i Cu-

mo
(a) J-iuför Stockh. Inrikes Tidningar för är _783; SO o€t. och

20 Nov., famt den 6 Jan., den I Sept. och den 5 dito 1785-
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Mo focken belägna forfTar, få rönte ftraxt efter hand
Hvittis focken håraf en anfenlig flor förmon, få at al-
la hårflådes vid Cumo ålf belågne ångar om våren,
blefvo 4 veckor förut frie för floden, än de blifvit om
ingen fådan ftrömrenfning flkedt. Höväxten, fom på
dem förut beftod i fråken, flarr, och andra kärrväx-
ter, den fågs förvandlad til hårdvalls grås och tåtel,
famt då vid Putaja vattudraget i Cumo, för renfnin-
gen endafl nedflutit 180000 tunnor vatten i timmen,
få afflöt därefter ifrån den famma 2746800 tunnor på
famma tid, och vid lika vattuhögd i ålfven, hvårföre
inga fadesåkrar federmera fkaddes af flodvatten, utan
det var et ganfka flört hopp, om denna fockens rädd-
ning för årliga flods-öfverfvämningar framdeles (b).
Når håruppå åren 1771, 1772 och 1773, få vål med
Kronans manfkap, fom med Allmogens frivilliga dags-
verken, denna ftrömrenfning vidare fortfattes hos öf-
verbyggarena af Hvittis focken, både i Tavaflland,
fom ock Björneborgs lån vid Tyrvis, Nokia och Kuo-
kala ftrömmar, märktes derefter ftraxt, ehuru fnö
och regn ej fallit mera ån vanligen, i Hvittis både hö-
gre och långvarigare flod, ån i de nåft föregående å-
re, få at ångarna åter blefvo kårraktiga och förfåm-
rades til höflag, famt at en del åkrar åfven fattes un-
der vatten, hvilket federmera föranlåtit Hvittis Sok-
neboerne, at redan år 1780 hos Hans Kongl. Maj:t un-

der-
(_)) Se pag. 12. Academi.k_ Handlingen om Strömrenfningars nytta

«eh nödvändighet i Björneborgs Lån, tryckt i Åbo r/72.
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derdånigft anhålla om hjelp och räddning för denna
nya flora olågenhet. Den hos Flvittis fockens öfver-
byggare i Tammela focken af Tavaflehus län förled-
ne höftas fäedde betydeliga flrömrenfningen, har be-
klageligen ock haft den fölgd, at af paökad (lod. vat-
ten ifrån denna orten, en ovanlig långfam höftflod i
Hvittis focken upkonimit, hviiken förderfvat en mycr
kenhet af bergad hövåxt i ladorne, famt jämte up-
dåmt flod vatten af is,-fö.rja i firömfallen, redan uti ja-
nuari! månad, författ en del åkerfält i Tyrvis och
Hvittis under vatten, hviiket federmera bottenfrufir,
.och nu derftådes med isbrånna fö.rllör detta års få-
desvåxt och gröda.

i■ H-
At årligen tilkomna fördämningar vid forffär och

ftrömmar, mycket hindra flodvatnets nedflytande, det-
ta år ganfäa naturligt och tydeligt: men om denna
orfak til vattens öfverfvåmningar fäal kunna afhjel-
pas, år det ock nödigt, at deras fårfkildta befäaffen-
het närmare underfökes och granfäas. Allmånnaft
fororfakas deffe fördämningar 1:0 Af årliga upland-
ningar vid forffär och flrömmars öpningar, där vat-
net borde nedflyta. Alt det jordflarn, hviiket höft och
vår följer med fiodvatnet af kårr och nedfäölgd lera,
fand och jord, famt af upfmålt jordblandad fnö ifrån
landthögder och ålfbråddar, det nedföres årligen i
lugn-vatnet öfver om firömfallen, och gör dår fördäm-
ning. Under flark och djup kala, lyftas ock ofta vid

kål-
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kåilofsningen flora jordfafta ftenar och hällar oförmo-
dat up i vattubryn, på deffe ftållen, ti! hinder för vat-
nets aflopp, vid hvilka, i fall rörhvafs, fr åken, fåf,
ftarrgrås, Charse, Ccruthophylli och Myriophylii, famt
en hop andra fjöväxter kunna fålla rötter, gifva deffe
ån mera anledning,til. fkyndfam uplanning Öfver ftröm-
iallen. 2:0 Ej mindre hafva fördämningar vid vattu-
dragen mycket och rått anfenligt blifvit ökte deraf,
at efterhand och i fynnerhet i fednare tider, flere Mjöl-
kvarnar, fqvaltor, fägar och andra vattuverk nu i lan-
det blifvit anlagde, ån förut. Hvad hinder af fördäm-
ningar vid dem, läggs för ilodvatnets afflytande, der-
på må anföras fåfom vedermåle och bevis, en ny Vat-
tu-qvarns inrättning i Laucas focken, hvilken anlades
förledit år. Belägenheten hårflådes år den, at igenom
Mattila ftröm derftådes har alt vatnet ifrån den flora
Keitilå (jon, ht enda utlopp; och fom fallet för detta
Vattuvcrks drift, Var för lågt och fvagt, blef en något
betydande updåmningaf ftrömmen derföre nödig: men
få fhart ock detta fkedt; fteg vatnet innan kortt, få
högt i kring Keitelå ljön, at flere byalags åkrar och
ångar, deraf öfver fommaren fattes under vatten i
Wiitafaari och Rautalambi foknar (c). 3:0 Äf en ökad
och tilvåxt folkflock, idkas nu åfven allmännare ån

C for-
(c) Denna unden iittcife år ofs ben. Git meddelad af Profcflbren vid

denna Kongl. Academie, Herr Henkic Gabr. Porthan, hviiken
jåmte annfrt, för defs myckna flit, med Hil.ori.ke Samlingar om Fin-
land, och alt hvad detta land ang.r, gjort fig af det Allmänna g_nfl.a
aiycket förtjent,
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fordom infiö, a- och ftrom-fiiket hår i landet, få at i alla lund
och invikar af fiöar, famt i åar, i ..ömmar och vid deras öp-
ningar utftålles allehanda fifkbragder, mjårdor, katfor, fän.e
utbygnader för dem och flere flögs fånken afgran, björk- och
ahlris til updåmning för flodvatne.s affiytande. 4:0 På några
orter har ock den oied fig inritat, at at den myckenhet ften,
fom hvai-t år vid fifkverkens anläggande i flrömmarne ifrån
landet, på dem til tyngd uplågges, at främja mera deras ftyr-
ka och qvarhålla dem emot ftrömfallens häftighet, de kaftas
oförfiktigt ofta vid flike fifkverks åter uptagande, i ftröm-
rnen; at ej förtiga det af illa anlagde qvarndammar dylikt åf-
ven händer. 5:0 De i Cumo focken och annorftådes i Fin-
land om vintertiden brukeliga isbroar öfver flrömmarne,
famla mycken isförja til fördämning, åfven fom under myc-
ket och långfam ftark köld om vinteren, har i landet ej fållan
händer, at af famlad isförja, fielfva firömfallen dels updårr-
mas och dels bottenfryfä, iå at vatnet vidftråkt flödar både
öfver åkrar och ångar, famt belägger dem med is långt in på
våren, hvaraf alla flike orter til våxt och gröda förderfvas,
famt fkedde åren 1782, 83, 84 och förledit år 1785 på flere
flållen håraf mycken fkada i landet.

§" iS-
Som Inbyggarenas näringsfång i Finland, i åldre tider

fom fagt år, hufvudfakeligen beflådt i fifkerier, jagt och djur-
fång, har detta måft gifvit anledning, at deras boningsiäten,
nåra intil floder, ålfvar och åar blifvit anlagde; och fom all
upodlings mark, efter uplandningar vid fiöar och vattudrag,
allmänt år den bördigafte och måft fruktbara jordmon, har
detta federmera ej mindre lackat folk, åtgöra nya upodiin-
gar på flike jordlagen: men få åro ock alla fådana parker me-
ra utflålde för flodvatpets öfverfvämningar, ån alla de orter,

hviika ifrån defle vattudrag finnas vara mera afiagfna.
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