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1. FELS6SZAKASZOS FOLYÓVöLGY. KözéEen a kép hátterében még V alaku fels6szakaszos völgyet látunk, a bevág6dó hegyipatak hozta
létre. A hegyekből kislejtésü medencébe fut a patak, ahol esése
meglassul és törmelékét lerakja. A medence a kép e16terében van.
A felvétel az Alpokb61 val6.
2. FE1S6SZAKASZOS VöLGY.
A Nagy-Kingán meredek lejtőjén egyik
fels6szaksszos foly6ját látjuk. A fiatalos völfy még tele van
mozg6 törmelékkel, részben ezért nem tud rajta a növépyzet megkapaszkodni.
~. TöRMELÉKKUP. A hegyekből kilép6 foly6 nagy esése a sikságon
meglassuls
a völgy 'aljában t; sikság szélén lerakja törmelékét. A
völgy baloldali előterében kofolyásb6l eredő nagy garmada halmozódott fel. /Alpo~.
'

!1~DELTA; Az ál16vizbe torkolló foly6 törmelékéb61 deltát épit,
me Ly; , egyre beljebb nyomul előre 8 t6ba. Az Engadin-völgy
hegyipatakjának szép deltáját látjuk.
,

egyik

5~ DELTA-TIPUSOK. A többággal való előnyomulás szép példái a Nilus, a Léna és a világ legnagyobb deltavidéke a Ganges és Brahmaputra /a deltaterület megközeliti az Alföld és Dunántul együttes területét!. Az egy ággal val 6 előnyomulás legszebb példái a
Mississippi,. a Volga" a PÓ és az Ebro del tái.
6. GÖRGETEGEK. A felsőszakas~os patak ha t aLaae szikladarabokat
görget. Ezekkel mélyitimedrét,
miközben a szikladarabok is ,legömbölyödnek., A felvétel a Paradis kanyon egy szakaszát mutéjtja be.
7. HORDALÉKS'ZÁLLITÁS. 'A Lapo s szikladarabok még nem r égen kerülhettek a hegyipatak medrébe. A peremek még élesek, a formák szögl~tesek. Hatalmas szikladarabok ezek, melyeken csak egy-egy nagyobb eső utánfordit
egyet-egyet a megáradt patak. Egymáshoz és
a mederfenékhez ;itődve kopnak és feldarabol6dnak. A háttérben a
völgy szép V formája látha~ó.
8. GÖRGETEGEK. 'A messzir6l jött szikladarabok már fe lapróz6dtak"
es "görgetegekké" gömbölyödtek. Ezeket már könnyebben" mozgatja
.medrében a hegyipatak.

9. ÁRTÉRI LERAK6DÁS. Kis kavicsokká apr6z6dnak a nagy görgetegek
a hosszu utazás alatt, s gömbölyded formákkal pihennek meg hosszabb
vagy rövidebb id'6re a folyó siksági ár1ierén. '
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· 10. AZ ALS6sZAKASZ HORDALÉKA-.A foly6 ld'sesésu.als6szakaszánmár
csak a finomabb törmel~ket tudja magával hordani, homokot, agyagot, iszapot. Káptlnk als6szakaszos medret mutat kisvizálláskor.
Külön érdekessége, hogya foly6 kisvize /a kép közepén! belevág6dott a meder laza anyagába.
. -,
~
ll. FELTöLTöTT SIKSÁG SZERKEZETE.!,Az ál16vizekben e16nyomu16
fOlyok egyre nagyobb területeket töltenek fel deltáikkal. Id6vel
az egész ál16vizet siksággáalakithatják, melynek átaetszeti 8zelvénye szépen mutatja a delta ..e16nyomulásának egyes szakaszait.
12. FEtS6-, XöZÉP- ÉS ALS6SZAIASZ OIZEFOGLAL6 KÉPE. ~ szelvényen
egyfftt_szemlélhetjük a.nagyesesüfsls6szakaszt
es v alaku völgyét,
a völgy szájában épült törmelékkupon a kanyarg6s középszakaszt
és a deltatorkolatot. Hivjuk fel a ..f~gyelmet a szakaszok váltakozásának lehet6ségére./pl. a Duna GyeSr,visegrádi-váci szakasza/
éa az als6szaksazra, mely hiányzik a képr61.
1~~ FELS6SZAKASZOS VöLGY. ·Bels6,-Ázsiáb61va16 felvétel. Érdekess ge -·azigen nagyarányu bevág6dás az er6zi6bázis és a hegyvidék
nagy szintkülönbsége következtében.
.
~4~ ,AKOLORÁDÓ NAGY KANYONJA. A kierodálás szép és érdekes formaja, anyagmin6seg eredménye. A völgy felsc5szakaszos.
15. HÁTRÁLÓ ERÓZIÓ.· 4 bajorországi hegyifolyó forrása felé viszszavág6dva.keskeny szurdokká mélyitette medret. Áradás idején a
képen láthat6 ut teljesen viz alatt áll. Pigye1jük meg a hegy
szép rétegez6dését.
.
16. FELS6SZAKASZOS JELLEGű FOLYÓ ROMBOLÓ MUNKÁJA. A vadul rohan6
nagyesésii piltak a kemény k6zetben igen nagy puszti tást okozott.
A pusztitás mértékét mutatja a hegyvidék ,teteje és a patak 8zintje közti magasságkUlönbség. A továbbb1 rombolás .ellen lépcs6zetes k6fa1akat emeltek és e zek megtör~k a patak erejét.
17. KöZÉPSZAKASZOS FOLYÓ KÉPE. Az es~sében megcsökkent folyó
munkakepeasége már csak.horda1áka elszállitására képes, s partjait támadva kanyarulatokat fejleszt 'ki. -A Szamos er6te1jesen
kifejlett kanlaru1atait látjuk Kolozsvár felett.
~. TISZAKANYARULAT. A Tisza már Xisvárda tájékán nehezen küzd
hordalékával ás kanyarg6s medret épit. A kanyarulatok elc5revetik
a tulfej16dés folyamatát. Tisztán látszanak az épü16 övzátonyos",
domboru és a pusztu16, alámosott homoru partok. ...
;.
19. AKISDUNA KANYARULATA. Tipusos középszakaszos foly6 aKisduna
kanyarulatoknál megmutatkozik a régi folyómeder, mintegy
jelezve a kanyarulat ~~)16dés,_ folyamatát.

IS. A

20~HOMORU PARf; A kanyarulat homoru partját a viz alámossa. Az
alámDsott fal meredeken esik le. A viz sodra a homoru part közelé=
ben halad,' a folyás itt a.legsebesebb és a meder itt a legmélyebb.
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2l.DOJ4BORU PART:. A kanyarulat tölt6dik se~ély vizüoldala
mentén,
ahol egész lassan áramlik a viz. A kép a Bodrog övzátonyait mutatja, melyek egyuttal a fej16d6 kanyarulat épü16'domboru partjainak legfirssebb hordalékai~ A kép jobb felében épült a hármas övzátonyt6l jobbra,
az e16térfe16l
foly6 Bodrog nagy kanyarja
a Tiszával va16 egyesülés e16tt. A kép hátteréb6l jobbra e16re
a Tisza. A zátonyos part vize egészen sekély, tesped6 viz. A
kép Tokaj alatt mutatja be a Bodrog torkolatát.
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leliscSoktatásiJegyzetellát6 Vállalatnál
Jele16s vezet6: BojkoVBZky Lajos
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