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szintjét,
vévált

.

hogy a meder szilái
mély viz alá került ek._Ezzel
a,haj6zás
is végig a Imyeperen.

lehet6 - '

'5, .Morénavonul'at sziklatömbjei

Kólán
A Szóvjet\lnió' európai részének északi tájait
a jágko,rszak-,
, ban vastag, j~gtakar6 boritott~,A
jégtakar6 központja Skan~inávia
volt. a jég innensugaraa
irányban lassan mozgott D es Dk felé.
J. jégtakar6 1)-i hat ár-a a Le gnagyobb e.ljegesedésidej~n
a mai Ki.ev
,t1s Moszkva vonalán huaődo t t, A. mozg6 jég letördelte
és leesiézolta a sziklákat
és hatalmas sziklatömböket
szállitott'
szokszáz ki, lométernyire.
~égnagyobb:tömegü v'olt a szállitott
finom ho'rda,lékanyag,a
kavics,ho'mo,k és agyag. Mindezek a jégtakaró határán
'felhalmoz6dtak
un. morénavonulatokká.
'
,6~Vásott sziklák Karél·iában
, 'A mozgó'jégtákaró
által kicsiszolt
sziklák,
un. vásott
lák Karéliában •• sziklahátak
között a jégvájtamélyedéseket
vak tölti
ki.

szikta-

,.

A glint-lépcs6'rés~lete
'Karéliában '
"'A Bálti~'vágJ1 Fintl~Skandi,náv-pajzs gránitfelszinll
a pajzs
déli határán a mélybe süllyede 'Itt a reátelepü;tt
tengeri, üledéke~ kl5zetek többszáz km hosszu lépcs6ben émelkednek, ki, a tér-'
8zinb6l. ~nthogy az Uledékes, ké aet ek puhábbak, a jég egykori
pusztit6' munkája azokat mélyen kivájta.
Igya lepcs6s kiemelkedés és a j'ág munkája együ:t;,teaen nagy mélyedéseket hoztak létre~ Ezeket Európ!, legnagyobb tavai töltik
ki, .a Ladoga-«, az Onyega-' és a Csud-tó.
.

8•• áltozatostáj
az Or~~z-sikság északi részén
.Az oroSz,;"sikság .;..földünk eg'yik íeghatalmasabb siksága korántsem egih'angu felszinU. Északi részét az egykori jégtakaró·
pusztitóés, ép~t6munkájaformálta-:változatos,
szeliden hullá.
mos térszinné.
Yándorkövekt egykori :fenék•.•és oldalmoréna-vonulatok~ a jégtakard alatti
egykori vizfolyásokból'
lerak6dott
. hossz~J" keskeny hátságok váltják egymást legyalul t, lesiníi tott
a visszahuzód6 jégtakaró alól 'csörgedez6· vizfolyások homokos
és agyago.s lerak~dásai tóI' elegyengetett
térazinekkel •.

'S

.

,

~2t P'elszabdal t- morénavonulat az Oka me-nt~n
\
. -Az - eg~köri - jégtakár6' IÍlorenavonultÚai az Oka folyó mentén
.is -mllgtalálhat6k.
' ,.

'fO. A.volga magaS' jobbpartja

.
r,
. ,-'Az'Orós'z,;"sikság nagy terUletü kiemelkedései az un. hátságok,
2-)00 mtengerszint
feletti
magasságra emelkednek, "felszinük·snyhén hullámos, vÖlgyeik,mélyebben' vágódnak be, minta kQrnyezéS
alf'öidek völgyei.!
nagyobb háf s ágc k, mint a Közép;..Orosz-l:átság,
'.

1.

.

-2~"

.
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a Valdaj ta Volga-m~nti.;,;hátsag, 'magasabb' fekvése szerkezetiokok
s
valójában nagy 'kiterjedésü
det t táblarögak•.A hátságokat megkerül~ nagy folyók völgye aszimmetrikus, a
hátság -feldli pa~t magas, mer edek , a másik part alacsony és Lapo s ;
.

.

köve

kezménye

,

kí.eme

Lke

ll. Vizmosások a'Donyec-medencében

'.- "-Az:Orösz-sikság' déli' :résZétl,,,·külön5sen az ott nagy 'terUleteket borltó löaz-felszineken
gyakoriak a mély.vizmosások.A
vizmosások a' hu.l.Lémos térs~inen álakttlnak ki, amélJ:,bsvágédásokat
a .:
tavaszi hóolvadás·es a nagy nyári záporok id6szakos vizfolyásai
vésik a. felszinbe.'
A vd.zmo aáaok :károsak a mez6gazdaságra, mert
sok termdtalajt
pusztitanak
el. 'A szovjethatalom
idejen sikere.
se~vették
fel a kUzd&~meta"talajpusztulás
elle~. Erd6sitésBel
~s megfele16 tal:ajmUveléssel küz danek ellene.
.

12. Vizmosásos·tája
Volga-melléken
í3~,ÓiáJ termei~~ ..:a:' z~iguii~héfgyáégben
"

..
I
!

.

.'

. "A·Szövjetunió~8'a.z'egésiFöldlegnagyobb
k60laj készletei
.tartalmazzá. .as un. ttMásodik Baku", A. kész'letek nagy terUleten,
a Volga-és
.az Ural-hegység" kezfitt helyezkednek' el. A "Második
Baku" egyik .fontos le16helye Kujbisev közelében, a természeti
.
szépségeir61 ishir.esZsiguli-hegYségben
van. Ez a 'hegység kény~
.t!lzeriti aVolgát ~ térképr6ljólismert
hajtóalaku nagy kujbise-"
vi kanyar~latára.Képünk
,olaj kutakat éstartályokat
mutat a Zsigu11öiohegységben.:..·
.
,

<: '

. b4.· A

ZSt@li;'hegység '-" A -té'Í'IÍlészeti szépségükr5l hire's és 'k601ajban' gazdag Zsiguli-'
hegyek távlati' képe.' A .hat atmas kiterjedésU Orosz-sUságf.elszinét 'domb,ságok, hátságok, sdt alacsonyabb hegységeli teszikl 'vál tozatossá.IQ.emelkedései
közöt~ a Zsiguli-hegyek
a Legmagaaabbak
~s legtagoltib~ak;
"
1$lÉ~zak';"u;ál1táj

,

' ..

','Az "UÍ'ál,~IiegYi3égészaki része

noha az 1900 m magasságot sem
éri el jNarodnaja. 1885 ni, egyben az Urál, legmagasabb csucsa/:magas-hegységi j allegü.tá"j.
Ennek oka, az és zak
f'e kvé s ; a földrajzi
szélesség.
Emiatt .a tet6ketállandó
hó bo'ri tja, a kopáz- s'ziklagerinceketa
jég ca.í.pké are formált'a, a' völgyek U a.Lakuak, jég- '
vájta tavak, firngyü'j t6k és ti:;5bb,ma is é16gleccser
található'
.az Észak-Urálban.
',..
.:
'!""

í

16. Közép':'uráli táj

~.

." 'A.z Urál-heg:iéég középs5 részén Le a'lacacnyo dí.k; A Közép-Urál
ál taláno"s képe inkább szelid dombvidékre emlékezt~t, in!nt hegységre. ,A közlekedés elé, a domborzat 'itt alig hárit akadályt, a
transz--szibériai-vasut
Szverdlovszk közelében alacsol'iy,könnyen
jár~at6 hágón kapaszkodik át a hegységen. '.
.
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17.• ~,eredek g,erine/ a Közép-Urálban
-, "'Merésze'öb" fÖÍ'mákat-j'Kozép':"Urálbl9.n csak a keményebb k6zetekb61felépült
'gerince~,mutatnak.amelyek
jobban ell~állva.
a 19p~sztulásnak,
meredek falakkal ,néhol
sziklatornyokként
merednek'
ki a lrörnyez6puhább k6zetekbéSl.
'

, lB.

'-Kvarcitger~nce~ a Köiép-Urálban
. -,', - ~;A-lépllSztulásból
kimaradt sziklás gerincek lanyaguk kemény
kvareit/aKözép-Urálban.'Az,Urál
változatos-természeti
szépségeinek ,is fontos elemei
ilyen sziklagerincek.
'

az

~

,

.

19t'ACsuszovája
'völgye a Közép-Urálban
,
, ""i.-·X-Ó:t~P",;.ti;ál:
legézéllb '-képz6dményei a mélyen bevágódott f meredekfalufolyóvölgyek.
4 folyók a hegység ujabb kiemelkedésekor
vágták egyre mélyebbre völgyeiket a kemény meszk6be és dolomitba. ',I{ülönösen hires a Csiszovaja festdi szépségü völgye~ A tiszta v;i.~Jl'folyó, fenyvesekkel boritott,
meredek sziklafalu
völgyben
, kanyaro g.
'
-<,

'

2G.zDo,lomit
k6piramisok
a Csuszovaj a mentén
'.
.. .t.~,... "'.
... _
_.
( ..
.

:"'"nléázk" 6é-á-dőiomit pusztulásának sajátossága, hogy meredek,toronyszertlformákat
hoz létre.
Ez a függ6leges repedésekbe
, behatol6 viz oLdha+őaágának
következménye. Képünk dolomitból kiformálódott k6piramisokat mutat a~",~ja
partján.
A környéken
"k6katonák"-nak llevezik ezeket ti merész sziklákat.
melyek válto'zatoaabbá teszik az Urál 'természe,ti az épaégeí.t ,
•
ll:; AK6zép;"Urál keleti

lejtdJe
,
.
, -j.z'Urál':"hegyaégtöbb ," egymassal párhuzamos gez-Lncbé L épült
fel~ :A flyugati gerincek lankás~
emelkednek ki az Orosz~sikság
feldl,
keleten azonban az Urál meredeken szakad .lea Nyugat-Szib~riaialföld
felé. ,~épün~ a ·J{özép-Urálszakadékos 'keltti 'lejt6jét mutatja be, az' alföld per~mén. '
'
,
'

'.ta* ·:'Dél~t1ráli "táj

.
"
' ,
,
:-'... ,~Az'Urál~ll~gységsDél-Urálban
ismét magasabbra emelkedik •. J.
tájkép ál taláIJos jellege
ittis
kiegyenli tet t, "lankás formákat ,
mutat, emlékeztet arni'középhegységeinkre.'De
a gerincek magasabé!_bak /1600 m-en felUli , :~z uralkod6 növényzet a hegyi tajga •

23" 'Turogo·j ak tóa, Dél-Urálba!l

.

, "~A,Dél.:..T:T:rál
'.kéletilej
t6vidékén sok meredekfalu, katlanszerU,:beazakadt
medencét találunk.
A medéncéket tavak töltik
ki.

ÜI"'A Jajla-heg'ya~g jellemz'6'formái laz un. jajlákl
,
" "A.' Krim!';;'hegyseg "töoc 'V'ónülatb61-áll~ Központi ' vonulata

az
un. Jaj la-hegység.
Meredeléfalu, f61eg mészk6,b6l felepUlt nagy rög~ksorozata.A
rögök teteje lapos, fennsik-szerU,alhavasi.rétele 'lege16k bori tják.Ezeket
a lege16ket nevezikjajláknak
Itatár nyelven a "jajlatInyári
legel~t jelenti.
, ~4~
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15. UdüI6k az Aj-Petri lábáná,l /Krim/
A' Jajlé.':'Yuigységdéli -ázél~n "az" Aj-Petri caue s 11233

ml

koro?"
názza be az egyikiégszebb
ja.jIa.-rögöt,az Aj-Petri a Krim fél ..•
sziget legdelibb fokánál, Alupka város fölött .,,melkedik.Déli fek'vésR lejtői ~ mint ~z egész féisziget dáli parividéke ~ kellem~s
medi terrán klimáju,. J. Krini ezért a Szav j'etuni6~~6 'asanat ór-Luma",
Képünkön az J.j-Petri,"lábánál pedig Alupka két üdül6je látszik.
Ezek az Udl16k régen föIdbi~tokosok, hercegek és t6kések kastélt~i v61tak,maa
dol~oz6 népé.
O,"

~; '-o,~",j_Petrijajlasikfe'~s-zine', ,
'.A "jájlák" 'jnyári 'lége16k/' tet6inek felszíne néhol, teljesen
siksági ,1ellegU, valódi fehn~ik.
'
~

••

O'

-

27 .• A Roman':"KosLJajla-hegység/

"
A-irimi"Jájlá':'hégyéég'légmagasabb csucsa a Roman-Kos 11545
·J[épUnk II CSUCS távlati képét mutatja. az előtérben szép bükköst
' látunk. "
.
'
,

i

ml.

"28,' A Kara:'Dag vulkánikus sziklái. IKrim/

,
- .. r> OA 'Jajla':'hégységl5eii
-töól5-helyeÍl'vél t vulká:ili.müködés ~~.A
vulkánikus ered.tu k6zetekb~1· felépülthegyek
néhol közve·t;lemül
a'tengerbe szakadnak le.Kép~k:
A K~ra-Dag vulkani szikláinak
leszakadása aPekete~teng~rrel.
.

29,. OdUI" Jal tában

,

.'-Krim°-világhiró természeti szépségei f61eg a Fekete-tenger
partvidékén bontakoznak'ki.·! merész formáju hegyek: lábánál csak
keskeny partisikság
terül el a félsziget déli részén. A sikságot'és'a hegyek lejt6it.szép·mediterrán növényzet borit ja: eip.rUsok, keménylombu örökzöld -fák, világhír« bortterm6 sz616ksorakoznak és 'megterem
citrom~ a füge., Az örökzöld növény~et ar':":
nyékában sorakoznak az üdül~k.
.
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Szakadékvölgy a Jajla-hegységben .
..- ,..
,-Krim -térIÍlészeti -szépségeit' gazdagi tják a. hegység:::beJ.sej
é_ben
láv6 mé-ly és szakadékos völgyek, A völgyek al'ján'egy-egy pa tak
siet a. tenger felé, '.Az.
ilyen mez-ed ekf'a'l.u mély völgy~t kanyonnak
nevezzük~
.
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FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁT6 VÁLLALAT BUDAPEST
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