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le !brázi6s formák~ A kép el6terében

csendes tengp.r láth.at6 apály
A háborg6 tenger partostrom16 hull'mai azonban szeszélyes
formákat alakitanak ki a pUha homokk6061. Érdekes megfigyelni a
kép baloldali sziklájának alapzatát, mely viszonylagos épségéveI
uz ár magasságát mutatja. A part fels6 harmadát a defláci6 is
kikezdte.

Idején.

2. Abl'ázi6s iartezegélI..:,.!,
A meredek partoknak üt6d6 hullámok igen
nagy puszti t st végezhetnek, nyomást· gyakorolva a s,ziklafelületekre. A nyomást u n •. "hulllimdinam6méterrel" mérik. /,l~.müszerl rug6smérleghez, elhelyezési m6dját avasutikocsi
iitközéjéhez lehet
hssonlitani. Széles tányérja fogja fel a hullám nyomását és rugós
szerkeze~tel értékeli. lA Sk6ciában végzett méréeekr61 kiderült,
hogy 1 m felületre 30 tonna nyomás is juthat. Ez a hatalmas er6
még növekszik azál ta.l, hogy a sziklák üregeiben és repedés ei ben
lév6 leveg6t összenyomja s vele val6sággal szétrobbantja s'k6zetet. A pusztitásnak határt szab az a körülmény, hogy a hullám
a fenéksurl6dás következtében felfelé ive16 lejt6n mozog. /mint
a kép is mutatja./ Minél magasabbra kapaszkodik a lejt6n, annál
inkább e1veszi.ti rombo16 ere jét., A hullámverés tehát nagy területeket lepusztitani normális körülmények között nem képes. Képünk
az észt part":li.dékegyik abrázi6s partszegélyét mutatja, ahol a
tenger pusztitása igen tetemes9 de már befejez6dölt.
s

l~ Abrázi6~rlang~
Hullámverés hozta létre ezt a délkaliforniai
barlangot is. Dagály idején magasan kitölti a tenger és a különféle rétegezettségü k6zeteket egyenl6tlenül pusztitja. A barlang
alját a végs 6 pusztulási anyagok, a homok és az iszap fedi.
4. Abrázi6s törme~ék ..A kemény k6zetb61 épUlt sziklapartok durva
törmeleke a parr-közelében marad a tenger fenekén és apálykor
szárazra kerül. A kemény k6zeteket aránylag nehezen darabolják
fel a hullámok .•
5. Abrázi6 alacsony parton. Félkörös karélyokban pusztul a laza
anyag't4alacsony part, ahol nyaldossák a tenger hullámai. Itt-ott
egy-egy kisebb és keményebb anyagot /szikladarab, fagyökér/ tartalmaz6 földnyelv áll.ideig-6ráig ellen a hullámok ostromának.
6. Partvédelem. A hullámok ·rombolását61 az ember különböz5~épitményekkel vedi a partokat .•Képünkön az Adriai tenger hullámai.
ostromolják Abbázia k6gátjait.
A gát mellvédjén
magasra szökik
a hullámtaraj. A mellvéd embermagasságu.

1- Turzás által a szárazföldhöz
a sziget hullamárnyékában
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csatolt ~ziget • .Akép elc5terébEm
felhalmoz6aott törmerékb61 indul ki az
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1valaku turzás. A káp baloldalán
na látható.

az e Lre ke az tet t tengeröböl-lagu-

8~.Laguna
Lidó. A tenger hullámai a kinyu16 partoktóI kiindu16
türzásoka~IrdOk8t
halmoznak fel, melyek a tengert6l kisebb viz~
területeket, lagunákat zárnak el. Ezek az id6k folyamán betemet6dve növelik a szárazföld területét.
Abrázió és part-ápités. I. A földfelszint formáló er6k nem egymást6l elszigetelten müktldnek. Az e16ttünk álló térszin maradványai, mint különálló szirtek merednek ki a tengerb61. Aszi rtek
és a part közötti ter~let hiányz6 anyagát a tenger fenekén kell
keresnünk durvább, ill. finomabb törmelék formájában. It. ~ullámok pusztítását alig ellensulyozza a baloldali völgy folyójának
épü16 deltája.
~g

10. Abrázi6 és pártépités. II. A hullámok még nem darabolták fel
teljesen a szirteket, a part épülése azonban nagyot haladt e16re. Két foly6 deltájának törmelékében találhat juk meg az ellankásod6 partvidék k6zetanyagát. A baloldali foly6delta el6tt épült
turzás mögötti laguna hamarosan feltölt6dik. A lid6képz6dée a
nagy öbölben ie megkezd6dött.
ll. Mangr6ve~~
Az é16 növényzet nagyon j6 partvéd6 mü. A
forr6eghajlati öv tengerbe növ6 erd6eégei ép ugy védik a partot
plilsztulásellen, mint a mi tavaink sás e nádrengetegei •
12. Korallszirtek. A nagy Barrier-zátony /Ausztrália ~K partvideke előtt/ korallszirtjeit mutatja a kap apály idején. A korállzátonyok természetes hullámtör6k. Védik a mögöttük lév6 partokat
a lepusztulást61, ugyanakkor nagy veszélyt jelentenek a haj6zásnak.
é

13. Ta~olatlan part. Az egynemti k<5zetb<5lépült partokat a tenger
abrázi ja nem tudja kicsipkézni. Képünk, ha kisebb mértékben
szépen mutatja ezt a tagolatlan egyhanguságot.

is,

14. Ta~oltpart.
A változatos, osipkézett part - Boszporusz részlet - les ellentéte az e16bbi egyhanguságnak. E16térben az eur6pai, háttérben az ázsiai partok látszanak.

Készült
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