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1. !ektonikus t6.
A keletafrikai árokrendszer egyik taTát mutatja a kép.' A háttérben a felemelt tábla egyforma térszine látszik. Még messzebb vulkáni kup emelkedik.
2. a,jkál-t6.
Ugyancsak árkos vetc5désben keletkezett a Szovjetuni6 nagy tektonikus tava, mely mé'ly,vizével emelkedik ki a hason16 tavak soráb61. Az e16térben kiltöt6.A háttérben 6kori hegyvonulat érett
hegJfozmái látszanak.
l. A Balaton és körnxékének tömbszelvénye.
'.

.

Részben ugyancsak tektonikus eredetU. nNI-ÉX irányu törésvonalak
mentén történt a bezökltenés, mely f61eg a Bako~,~ aljába~ jelent6s~ A t6 vize ezen az oldalon ezért mélyebb is.

4. A Balaton körnx!.kének törésvonala1.
A szerkezeti kép j6l mutatja a hosszanti és haránt törésirányo- .
kat egyaránt.

5~ linn t6vidék.
A jégkori jégtakar6 sokezer kisebb-nagyobb t6medenoétmélyitett
Finnország 6sifelezinébe. A tavak környékét feny6-erd6ségek·szegélyez1k. .
'
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Az'Alpok egyik jégár által tulmélyitett völg1részletében csil~
log.a kis tengerszem csendes vize. Az e16térben láthat6 törmelék
a hajdani jégár,moránájánalt anyaga. Balr61 vihartépte fa, a háttérben feny6erdó. ~obbra az örök h6 birodalmában nyu16 szikla6riások.
7. A Oomo-t6 •.'
.
az Alpok déli lejt6jének jégmályi tett foly6völgyei t a. jégkorszak
gleccserei hatalmas morána gátakkal rekesztették el .•Ma ezekben
a foly6völgyekben csillognak az északolaszországi tavak /Maggiore~,
Garda~, Como~,Lugano';'t~Lstb./. XépUnk a. Como-t6 középs6 részét
muta.tja. A t6b61 kiemelked6 sziget 'vásott szikJ.a",melyen id6k
folyamán vékony talaj keletkezett, melyben megkapaszkodott a nö~~n1zet.
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8. Homlokmorana-t6.

Az Északnamet alföldrel"akta le hordalék tömegeit a jégkorszak
jégtakar6jaf mely ezáltalelrekesztette
az észak felé fut6 vize~
ket. Ilym6don felduzza~t tavat mutat a kép.

9. DflZZ8sztott t6.

\
Hegtomlás kl5vetkeztében keletkezett ·a Gyilkos t6. :A mult század
30-as éveiben a hegyosUBzamláselzárta. a,Likas patak utját és
azt t6vá dUZZ8sztotta. A t6 ,vizéb61 még 'ma 1s kiáUanak a hajda'ni fenyóerd6 csuasai és fat6rzse1.",
10. Kra ter -t6.
Kialudt vulkánok kráterében meggyti16 csapadékviz is alkothat tavat. A Szent 'Anna tavat látjuk erd6rengeteg között a vulkáni krá=
ter mélyén.
ll. Városligeti-t6.
Homokbuckák között dúzzadt fel a mi kis város11get1 tavunk. Háttérben a "Vajdahuolad vára" muzeuma láthat6.
j,2. Szikes t6 ;"
A Délibláti puszta kis szikes tava van,'az e16térben.A
8ek~ly, vi=
zü kis tavak nyáron kiszáradnakés oldotts6. anyaguk bepárologva "kivirágzik" a talajon.

l~~ Ilorotva;
A Hsza egyik morotváját látjuk a felttslt6des igen el6rehaladott
állapotában. A morotva a lefüz6dött foly6kaQyarulat elzár6dott,
félhold alaku ál16 vizfelülete •
. l4~ Balatoni nádasok.
Minden t6 a pusztulás bizonlos állapotában van. A t6 medre aránylag gyorsan feltölt6dik. A .,ekély viztertileteket a megjelen6 néS,vén1zet is igyekszik mihamarabb k1szári tan1.A Balatonnál még
asak keskenl nádas $zegélyt látunk.
,':

15.
,

A Velence1-t6.

A t6 lesekélyesedett vizében már mélyen benyomul:t a növényzetés
csak 1tt~ott csillog szabad .viztükéSr.A t6 már mocsár stádiumá.b an van.
,
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16 ~ Ecsedi láp.
Egykor Magyarország legnagyobb moosárvilága volt. A feltölt6dés
k~vetkeatébenteljesen
elboritotta a növénlzet 8 ennek elhali~
gyökérzete a láp alatt vastag t6zeg réteget alaldtott ki. Nyilt
viztUkör már nincs, vizes rétek, tocsog6k, ingoványos mocsárier-,
d6k boritják a hajdani t6 vidékét.
17.llémetországi láp.
.
Amegrekedi vizek levezetésére csatornázzák 8 láp vidékét. Xépünk
egy németországi l'pterf1letet muiat be csatornával. Balra t6zeg=
8sarit6 g6ré áll.
5511120/29
-2
'~

19. Kitöltött

t6meder.

A magas h~gyek sebesséfolyásu hegyi patakjai tekintélyes menynyiségti törmelékükkel gyorsan ki t:6ltik a tengerszemek medenc~i t.
Képiink a trentin6i Alpok egyik foly6hordalékkal kitöltött. tengerszemét mutatja.
19, Lecsapolt t6.
A sk6eiai Lochaber t6 gátját a t6 tulfolyása mindjobban átfürészelte s végül is.leTezette egész vizét. Helyét ma márgyér tiövényzet fedi. Régi 8zi016i azonban Bemcsak aat mutatják, hogy
ayisállá·s hogyan ingadozott az id6kf<0lyamán. Ja régi Bzin16k
J6l láthat6ka
hegy ~ldalán. '
. .

20. A cimljanszk1 medence I.
A Föld egyik legnagyobb

mesterségesen felduzzasztottt6medencéje a Volga-Don csatorna épitkezésekor készült u.n. cimlJlflnszkitenger. Ez a hatalmas t6medence a Don torkolatánál épült. Képünk
a medence hatalmas földmunkálatait mutatja közvetlenül befejezéa
e16tt. A jobb oldalon s a kép hátterében balra két hatalmas duz'zaszt6gát látszi~. A bal háttérben kanyarog a Don.
i

21. A eimljanszki
..• -
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medence II.

.

A baloldali háts6 gát megnyitásával a Don vize megtölti a meden=
cét. A medencéneknemcsak
haj6zási, hanem öntöz6- és halgazdasá~
gi szempontb6l is nagy a jelentősége.
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Készült a Fe1a6oktatási Jegyzetellát6 Vállalatnál
Fele16s vezet6: Bojkovazlty Lajos
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