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SZEMLÉLTET6 FILMKIRENDELTSÉGE-

filmdia' sorozatáb61
I

35 ~ szám'

ANTARKTISZ.
Földrajzi dlasorozat: 13.
Kászült: 1952. ávben.
l~ .A.z antar~tisz tárképe." A dáli s~rki föld, a hatodik f5idság'
14 mille km .-nyi területének partvonalait a' jágtakar6 miatt a
legtöbb helyen csak hozzávet6legesen tudták feltárképezni a kutát6k.
20 J.Déli-Sark. A Sarko't e16ször Amundser érte el' és,tüzte ki
emberi kutatás ás megismerás minden akadályt legy6z6 zászlaját.

kA

Ross 'fens~ereinvidéke.
_~ Déli-sark jégfalát látjuk a tenger fel51. A meredek falon a pusztulás száp formái láthat6k. A .
,fal tetején magas fensikban fo1ytat6dlk a jégtakar6.

4..• A jágtakar6 pereme'. Ugyancsak a Ross-tenger jégtakar6jának
redek falát látjuk. Mindenütt ilyen elvágz6désü eza hatalmas
takaró.
' ,

mejég-

',;

2.:. Az antarktisz fensikper!me. Áz Antarktisz magas ,belsd fen,$ikjának hegypereme tünik eroa h6 ás jégtakaró al6l.1Udtérben a
'Liv-gleccser, melynek repede~~ttságe feltün6.
~
6. Szikla2!.ucsok. Az Antarktisz fensikjából tekintélyes ormok,
szik18csucsok emelkednek ki az állandó h6, és jégboritotta k6rnye'zetb6l. A jeges h6 helyenként "eresen ff simára csiszolta a sziklákat.

1.edi.Erebusz.
A Dé1t'-sark egyik tUzhány6ja. Hegykupját
Az e!dtárben ~'Byrd expedici6 tagjai.'
-'

á;Llan6an h6
.

8.

Az erebusz krátere. Az arányokat' 'a kráter szélén ál16' embercsoport /négy alakj r61.. szemlélteti.'
.
.'
.

(

9;'A Déli-§ark szigetei. A Déli-~ark szigetein is gyakori a jégtakaró. A Coronation szIgetén /Del-Orkney csoportban/ alig bukkan e16 néhol a szikla'. .A jég meredek elvégz6dése itt is megv~n.
10.a. A Déli-3ark szigetei~Kerguelen
szigetén az eltünt jégtakar6 munkáját vásott sziklák és morénatörmelékektanusitják.
A keményebb k6zetrészek magasabban maradtak me g , A sziget mellett. a
háttérben jégcsiszolta, alacsoQy sziklaszigetek, sérek láthat6k.
la.b. A Déli-Sark szigetei~- A- szigeteken gyakori a v u.Lkánoa s ág is.'
A Sandwich szigetcsoport Saunders szigeten kialu.dt vulkán eltö'
rött krátere maradt meg. A megmaradt fél kürtöt a megmerevedett
láva tölti ki.
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.11; A 'par-ti

jéftakaró végz6dése. A 'tengerbe nyuló jégtakar6 vizben levő rJszé megemeli a tenger és az letöredezik~Igy indulnak
el a tengeráramlásokkal a jéghegyek.
.
.
i

"

12. !áblás jéghegy •.4 jégtakar6 peremér61 leszakad t táblás jégbegy usz1ltaz antarktikustenger áramlásában.
.
!.'3; Napsütötte jéghegy. Az u.sz6 jéghegyet a napsütés kU16nféle
alakura, olvaszt ja.
.
"
,

1.10

Usz6 jéghegyek •• z usz6 jéghegyek .aránylag Laaaan haladnak.
E 5rehala4ásukat abefagyó tenger neheziti.,
.

l~;A jégb,egymerülése •• jéghegy 1/9 része áll ki a vizb61, S/9
r sze a viz alatt van. A yiz feletti rész a napsütés, csapadék
és hullámok haására gyorsan pusztul. KépUnk a jéghegy viz feletti
részét mutatja képzeletben a pesti síkságon.
.

.

.

:

16; A j'theSI merttlése. Az e16bbi jéghegy teljes egészében. A,
viz alat i r sz sokkal hatalmasabb, mert hideg tengerviz is 6vja
8 gyors olvadást61. A haj6zásra külön veszedelmet jelentenek a
jéghegyek sokszor több 100 méterre e16renyu16 ábrázi6s párkányai.
7A Titanic katasztr6fáját is ez okoztao/

170 Szubantarktikus növényzet. A Szubantarktisz szegényes, ala-·
csony

növényzetét iátjukegy

p~ngvin-z6irolvaszt6 állomáson.

18. Pingvinek. Az Antarktisz igazi jellemz6 álla~aia pingvinek.
Egyik fajtája 1 m magasra is megn6 és 35-40 kg a sulya. Lábán .,
usz6hártya van, cs6re éles támad6 fegyver. "sik fajtája kisebb,
de kitart6bb s harciasabb. A pingvinek kitu'n6en usanak ,
_,
é

19. Elettett bálna. A sarki tengert gyakran keresik fel a bálnavadászo • képünk egI hatalmas elejtett bálnát
mutat.
.
.
,

200 Elejtett bálnák. A nagy zsákmány számbavétele. Ma már a zsákmány~ a hajón. fel is dolgozzák. A Szovjetunió .ilyeJlfa,jta
haj6i
'
egyben nagy feldolgoz6i üzemek is .tirea
haj6 a kiköt6be ér, .a
zsákmány:t teljesen
feldolgozzák
aazorgos
kezek. :
.
..r
.

~észült a Fels6oktatás1 Jegyzetellát6 Vállalatnál
Fele16e vezet6: Bojkovszk1 ~ajos '
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