
Uiteendrijving van hagelwolken door

schieten.

De voortdurend grooter verwoestingen aanrichtende Phylloxera vasta-

trix in de lager gelegen gedeelten van Stiermarken bracht den heer

stiger er ten laatste toe, — hoewel zijn wijngaarden tot dusver nog

van de ziekte waren verschoond gebleven — een gedeelte zijner gronden
met amerikaansche druiven te beplanten. De aanleg der aanplantingen,
het veredelen, zoomede het jarenlange gemis van een oogst, eischen,
naar gemakkelijk valt te begrijpen, belangrijke uitgaven. Nu staat

bedoelde streek, waar de heer sïiger zijn wijngaarden heeft, in sterke

mate aan vernielenden hagelslag bloot, zoodat het geen verwondering
behoeft te baren , dat door hem alle mogelijke pogingen in het werk

gesteld werden, de kostbare, jonge aanplantingen daartegen te be-

schermen. Hij voorzag dan ook o. a. eene uitgestrektheid van bijna
3 joch van een nauwmazig net van verzinkt ijzerdraad, hetwelk op
eene hoogst doelmatige wijze over den wijngaard wordt uitgespannen,
lusschen twee haakjes zij hier opgemerkt, dat zulk een net een lang
niet goedkoop beschuttingsmiddel is, daar de vierkante meter op niet

minder dan 60 kreutzer (ƒ0.72) te staan komt. Gelegenheid om zich

ei van te vergewissen of dit beveiligingsraiddel aan de daarvan ge-
koesterde verwachting al of niet beantwoordde, had de heer stiger

gedurende den afgeloopen zomer niet, daar er geen hagelslag plaats
vond en zulks ongetwijfeld in verband met de omstandigheid, dat er

Aan de »Kais. Kön Central-Anstalt für Meteorologie” te Weenen,

werd het laatst des vorigen jaars de onderstaande interessante mededee-

ling ontvangen van den heer max STEPISCHENEGG, civiel-ingenieur te

Sunja in Kroatie.

»Eenigen tijd geleden bezocht ik een mijner familieleden, n.l. den

burgemeester ALBERT STIGER te Windisch-Freistritz in Beneden-Stier-

marken. De heer STIGER is o. a. ook de bezitter van uitgestrekte wijn-

gaarden in de als het gunstigst voor den wijnbouw bekende gedeelten
van den Schraitzberg en wel langs de zuidelijke glooiing van het

Bachergebergte.



;ii8 ÜITEENDBIJVING VAN HAGELWOLKEN DOOR SCHIETEN.

nog een ander middel tegen dezen terecht steeds zoo gevreesden vijand

werd toegepast.

Gelijk men weet is in de Alpenstreken het zoogenaamde » wetterleuten”

(weörluiden) en vwetterschieszen” (weêrscbieten) gebruikelijk , waarbij,

naar men beweert, door de geluidsgolven onweêrsvorming wordt voor-

komen. Natuurlijkerwijze kon, wegens de zeer primitieve en geheel

ontoereikende toepassing van dit middel, een alleszins doeltreffend en

zeker resultaat tot dusver nog niet bereikt worden.

De heer sïiger kwam op het denkbeeld zulk schieten nu eens meer

systematisch in toepassing te brengen. Op eigen kosten richtte hij,

en wel op zes hooggelegen punten, over een uitgestrektheid van circa

2 kilometer, 6 schietstations op. Elk dezer stations bestaat uit een

houten gebouw, waarin 10 stuks zware, zoogenaamde » boilers”, onder

dak zijn gebracht; op eenigen afstand bevindt zich bij elk station een

kruithuis of -magazijn.

Een vrijwillig georganiseerd korps van in den omtrek wonende wijn-

gaardeniers belast zich nu bij opkomende donderbuien met het schieten;

elk station wordt door 6 man bediend, zoodat met 60 » boilers”, elk

met een kruitlading van 120 gram, onafgebroken gevuurd kan worden.

De interessante proefnemingen werden in den loop van den zomer

door een groot aantal bewoners van de stad Windisch-Feistritz bij-

gewoond.

Dreigend zwart kwamen o. a. eenmaal de dichte wolkenmassa’s van

de hoogten van het Bachergebergte aanrukken; op een signaalschot

begon even daarna van af alle stations gelijktijdig het schieten en wel

met dit verrassend gevolg, dat er reeds na verloop van slechts enkele

minuten stilstand in de wolkenbeweging kwam. Daarop opende de

wolkenwand zich als een trechter, de randen van den trechter begon-

nen te roteeren
,

vormden steeds grooter en grooter wordende kringen
,

tot ten laatste de geheelen wolkenmassa uiteenging, en niet alleen

geen hagelslag, maar ook zelfs geen plasregen nederviel.

Niet minder dan zesmaal gedurende den afgeloopen zomer (1896)

had er zulk een *wetterschieszen” plaats en wel steeds niet hetzelfde,

uitstekende resultaat.

De uitwerking van dit middel strekte zich uit over eene opper-

vlakte van ten naastenbij een vierkante mijl.

Haarlem, Februari 1897. H. Overhoff


