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~AZ OKTATÁSOGYI MINISZTÉRIUM

SZEMLÉLTETŐ FILMKIRENDELTSÉGE

filmdia sorozatáb61
26. szám.
FOLYÓV:rzR6L ALTALÁBAN
Földrajzi diasorozat:~.
Készült: 1952. évben.
1. FORRÁS. A képen lév6 forrás b6 vizmennyiségét
jellege magyarázza. A forrás a Karszthegységb61

annak karsztos
bukkan e16.

2. VIZRENDSZER , VIZGrttJTÖTERULET. Szépen látha't6 a Duna bonyolult
vizhálózata, amely a Duna-medencék vizét füzi fel. Hatalmas vizgyüjt6 területe különböz6 tengerszintfeletti magasságok vizeit
gyiijti össze, ennek következtében 'a mellékfoly6k v1zjárása is
más és más, ami hatással van a Duna vizjárására •
.

3. A SZAJNA VIZRENDSZERE.
Az atlanti vidék vizeinek egy részét
meglehet6sen kiterjedt vizvidékr61 a Szajna viszi az 6ceánba. Azo~~t e területeket, melyeknek vizei a nyilt tengerbe jutnak, lefolyásos teriileteknek hivjuk.
,..

';

4~ A SALWE~N VIZGYÜJT6TERULETE. Ugyancsak lefolyásos terület a
,Salween vizvidéke is. Erdekesl5ége egyszerU vizrendszere -$ erre
nagyon j6 példa-; ugysz61ván egyetlen völgyre korlátoz6dik.
5. VIZVÁLASZTÓ, LEFOLyÁSTALAN TEROLET. Az Atlanti-6ceánba és sz
ellenkez6 irányba fut6 -vizeket az, europai f 6vizválaszt6 vonal vá- ,
laszt ja szét. Ez a Pireneusi félsziget keleti ha:rmadáb61 indul
ki s végighuzódva .Európán az UraInál végz6dik. A bá161e kiágaz6
töpbi vizválasztó az egyes tengerek vizvidékeit határolja el. A
keleti részfügg61ege~
vonalai a Kászpi tenger lefolyástalan terUletét ábrázolja a Volga v1zrendezerével. Elzártságát ma már a
szovjet nép hatalmas alkotásai, a szomszédos vizvidékekkel összeköt6 csatornák megszüntették. A viz-területek jelzései: A. Atlanti-6ceán, B. Eezaki-tenger, B. Balti-tenger, J. Jeges-tenger,
M. ~öldközi-tenger, F. Fekete-tenger, K. Kászpi-tenger, ~.!üzCsö11ti.-t6vizvidéke, -Se .Szahara. - A tengerek jelzései a mélységeket mutatják.

6;A

HOLT-TÓ'LEFOLYÁSTALAN

lefolyástalan területeinek
reridszere is. szegényes.

TERüLETE. Ázsia 6riási'kiterjedésü
egyike a Holt-t6 árka, melynek viz.
-.
_
.

'7. ~A TISZA KIS VIZÁLLÁSKOR.

Az erős párolgás
s kevés csapadék
megcsökkenti a folyók vizmennyiaégét. A Tisza nyári id6be n medrének csak egy részét t~lti ki.
é

Sr A TISZA ÁRVIZE. A hegyek megnövekedett csapadéka, valamint a
h601vadás annyira magduzzaszthatja a folyót, hogy kilépmedréból.
Az 1879. év március 14-i szegedi'árviz képét látjuk. A Tisza áttörve a gyenge és elégtelen gátakat elöntötte a várost. 156 ,ember fulladt a vizbe és ötezernél több ház omlott össze. Az utcákon csak c s6nakokon lehetett közlekedni. (i~~C.~~\
,
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9. A SZAJNA ÁRVIZE l~lO~beI'l.Rendkivi11i esetekben még az erdsebb
véd6müvekkel ellátot foly6k is okozhatnak meglepetéseket. Igy
a Szajna 8Z emlitett évben a fr3ncia fc5város egy részét boritotta
el vizével.
Száraz id6szakban

amederben

•
ll. VÁDI lesda iddben./
Csapadék esetén 8:környezd vidék vizei
folynak a vádiban, d~ hamarosan be is sziv6dnak a száraz talajba9
12~ A NILUS a 2. vizesés tá án. A foly6k nem mindig tudják kimedrüket • .A ilus haj6zását vizesései és kiál16 sziklái akadélyozzák fels6bb szakaszán. A kép a foly62. vizesése
tájékán lev6 medret mutatja, amelynek számtalan szigetét az árviz elboritja. Baloldalon a Szahara keleti részét fedd homokk6
vizszintes rétegei látszanak.
m lyiteni

~

l~. AZ ALDUNA A SZABÁLYOZÁS ELOTT.
Hires;vQ1-t az Alduna is sel--e16tt. A hajózásra igazi veszedelmet jelentett. A foly6k szabályozása a dunai haj6zásra korszakalkot6 volt.

-1 irdl szabályozása

14. -A FOLYOv!Z FELSZIN!. SEBESSÉGE. A felszini sebesség otta legnagyobbahol.legkisebb.asur16das,
ezért áramlik a viz laassbban
a partok mentén és a sekély mede~részek fölött.

15. A FOLYéVIZ SEBESSÉGÉNEK KERESZT!ETSZETE~

Leggyorsabban a folyólegnagyobb_sebessege
fölött folyik kb. 1./3 mélységben. Itt
hat legkevésbbé, részben a meder, részben a leveg6 okozta sur16dás •
. 16.

A SODORVONAL HELYZETE KÖZÉPSZAKASZU FOLYÓBAN. A kanyarg6 foly6nái a_viz sodra nem marad egy irányban. Tehetetlenségéné1 fog=
va neki16k6dik a kanyar homoru partjának, mely a viz nyomásának
ellenáll s azt átkényszeriti a tuls6 partra. Igy "szitál a viz
sodra két pa~t között".

17. VÖLGYSZÉLESITÉS.

Áz,ábrá fekete csikja a sodorvonalat érzékelteti.,l-viz sodraalámossa
a homoru partokat, ezek beomlanak,
8 törmeléket pedig elszállitja a foly6. Igy szélesedik a kanyar=
g6s foly6 völgye. Ahomoru, álland6an támadott partok meredek
lejt5vel állanak, mig a csendes viz dombóru partjai feltöltdd6
lankás' partok.

18. JEGVONULAs AZ ELBÁN. A foly6k felszinén a téli évszakban
megjelenik a .jég s a zajló folyó teljesen_ befagy. Ar jégpáncél
megakadályozza a foly6k, mint elsdrendü vizi utak felhasználását,
ami a gazdasági életben hátrányos.
.
19.a. HAJÓZÓ CSATORNA. A Szovjetuni6 hatalmas alkotásainak egyike
a Volga-Don.csatorna. A kép ennek a 101 km-es csatornának mutatja
egyik részleté~.
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laen. ZSILIP.
A Volga-Don csatorna ~agasságkülönbségeit
/a vizv laszt 6 88 Jn. . magas/ zsilipekkel h~dalják át.A kép az 1. számu zsilipet mutatja, amint ·egy g6zös usz6 kiköt6ket, yontatva áthaladt rajta és elindult a csatornáne
20. NIAGARA-VIZESÉS.
A foly6viz másik nagy értéke a benne rej16
energiamennyiség. ,Az energiatermelésre
felhasználják a foly6k
természetes nagy vizszintkülönbségét.
Erre nyujt nagy lehet6séget
az Erie és az Ontario tavak között lezudu16 Niagara-vizesése Az
50 m magas zuhatag energiakészletének
azonban csak egy részét :
használják fel ma. A vizesés baloldali 300 m széles ága amerikai,
jobboldali /a képeo/ 900 m széles része kanadai területen van.
Ez -ut6bbitpatk6alaku
vizesésnek is nevezik. A kett6t egymást61
a Kecske-sziget választja el. A vizesések alatti hidat 1937-38
év telének jégzajlása szétrombolta.
.
~

21. BÉKÉSSZENTANDRÁSI

DUZZASZT6:Mtl. Természetes nagy szintkiilönbs~g hiányábaH8
folyó adta lehet6ségeket duzzaszt6müvek létesitésével aknázzák ki. E müvek nagy területek gazdasági arculatá~,
változtatják meg azáltal, hogy villamosenergiát, viziutat s öntözést biztositanak. Ilyen épitmény a békésszentandrásimü
is. '
Az 5 méteres vizszintduzzasztást
2 db ,Un. kampós tábla hozza létre, melyek egyenként 22 m-re vannak egymástól.
22~ TISZALöJU

Mtt MODELLJE. izociálizmust
épit6 népünk jelent6s al~
kotása lesz a tiszalöki er6mü. Az épü16 mü 50 milI. KW.óra villamosenergiát termel. Emellett csatornahálózata a Hajduság, e186sorban a ~ortobágy gazdasági életét vá.ltoztatja meg •• ásodpercen~
ként 60 m. vizet szolgáltat s hazánk egyik, csapadékban legszegényebb tájának biztosit vizet. Részletesen mutassunk rá, mit
jelent ~z az alkotás még a haj6zás terén s érzékeltessük a gazdasági életünkre gyakorolt hatúsát. Népünk szocializmusban-gyökerez6
erejének, munkájának, életreva16ságának
bizonyitéka az.

"
Ugyancsak jelent6s lesz magépülésében
8 szegedi-erőmü
is, a déli területek részére, anélkül, hogya hajó. mást akadályozná. A kép a munka elvégzése után kialakuló tájat
mutatja be.

2'. SZEGEDI ER6Mtl MODELLJE.

j
1.

1

,J.

24. DNYEPROGESZt ER6Mtt. A világ 'egyik leghatalIÍlasabb al'kotása a
dny,:progeszi er6mü..A legmagasabb duzzasztott vizszin 51 m-rel
emelkedik amederfenék,
s 29 m-rel a legnagyobb árvizszint fölé.
A 21500 m3 másodpercenkénti vizmennyiség levezetésére 47 ssilipn1ilás szolgál. lÖss~ehasonlitásul:
a Duna legnagyobb árvize Budapestnél _kb. 10.000 m /see./
-

25. MOLDVAI öNTöZ6cSATÖRNA.~ A Szovjetuni6 hatalmas alkotásai mellett szerte a terUletén kisebb, csak öntözésre szolgáló csatornák
is vannak.
E~ek kisebb területek talajjavitását és többtermelését
segitik e16, hirdetve a szocializmus magasabbrendüségét.
A kép .
a moldvai köztársaság egyik kertiletében lev6 csatornát mutatja a
rajta' épült zsilippel /háttérbenl.
.
'
26; TISZAKANYAR •• folyók nagy veszedelmet jelenthetnek az ember
számára. A kanyarg6 folyó kis esésével állandó fenyegetés árviz
idején. A kanyarulatok levágása a megoldás, ami megnöveli a foly6

-,

',J
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-eséset •.A képen a hires oibakháza1 Tisza-kanyart lát juk. A fels6
részen a viz már az uj mederben folyik, elhagyva nagy kanyarulatát.
27. A TISZA ÁRVIZGÁT RENDSZERE •.~ szabályozott Tisza gátrendszere ma már a jellemz6 alföldi tájképi vonások köze tartozik. A
kép jelmagyarázata: A. ártér, B•. mentesi tett terü.let',C., D. árvizgátak, E. belvizlevezet6 zsilip, f. ut, G. reves komp, H.
még mocsaras morotva, J. teljesen betemetett morotva, K. az e16b- .
binek meg el nem simitott folytatása.
28. TISZAI ÁRVIZGÁT KERESZTMETS·ZETE. '. gátaknak .nemcsak az árviz
nyomását kell. kibirniok, hanem a viz esetleges átszivárgás,át is
~eg kell gátainiok. A gátak küls6, a mentesitett területek felé
néz6 oldalon padkák vannak, a magasság szerint egy vagy kett6,
ezek a viz szivárgását hathat6san meaakadályozzák. Rajtuk veszedelem eseterekar6k,
cövekek, r6asekévek stb. vannak. A metszet
iszámozása
az egyes részek távolságát ill. arányát jelzi.
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A FELS60KTATÁSI
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