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Svájc térképe.:!
képről hivjUk' fel a tanulókfigyelmét
az
országnak a -többi", országok közötti helyzetére
és emli taük meg:hegyvidéki 'jellegét~'
í.~Svájc tájai .
.
. . " ..Svájc-hármas tago ~ódáaa szembetün6. 4 tájakat el választó
felszini
Ipontozott/
vonal szinteegybeeái,k
a geOlógiai határ- ...
Y9nallal. Tájak ésa 'rö\1idi tések: 1.• 1.- Jura mészk6vidé'ke az ország 1/6 ,része. A hegység Franciaországból
nyulik át. a~Joux-t6.
2. Svájci felvidék az ország 1/3 része a ·jégkorszak nyomaitnutatja hullámos felsz:lnével
és soktavával.
Sch-Schaffhaus-en"3.
Az Alpok hegyvonulatokban gazdaghegyvilága
az ország terüle1ének mintegy felét foglalja
el •. Az egyes' rövidi tések:l-Jugfr~,
2-Finsteraarhorn,
3":",Aletschglec'cse"~, 4-Matterhorn,· G~Grim!Sdl
'. hág6; F-Furka hág6, GO~Gotthard hágó, M-Lago Maggioretó •.
'~

'2. Valaiai-Alpok
'. :Ez· talán áz \Alpok ·leghatalmasabb hegytömege. Fen'séges ~ deszinte vigasztalanul
élet tele-n képet. nyujt e za~ magas hegyvilág·~.
i hóhatárfölé
emelkedóhegyláncok mélyedései ben felhalm~~ódó .
h6 mélyltő. hat áa áva'L éles gez-í.ne eket alakit.ott
ki.· Glec©se~1t"ek~
erdőtlenaégt
meredek formák a te'rület jellemzői.
Háttérpen a BBl"=
. ni-Alpok tünne'k elő.
"
•
.

.

j. Matterhorn

".
. . . Ennék ·aiegjobban· eljegesedett
.területnek
délnyUgati.részén
az Alpok legmerészebb csucsa a M~tterhorn,' 14452 ml nyulik: a f"elhék fö~é,· mí.nt ha valami óriásl. karcsu kris táli ülne a fir~:tmezdk.
--.fölött. Meredek öldalánlerqhanó
patak vize csillog.' ..

4..

Tieinóf~Alpok
A' Ticinói-Alpok a Valái8i~Alpok fo J:f tatásában buaőd í.k a
kristáiyos
övezet tagj,akélit. Legmagasabb rés zeit hóbori tJa.i· a,:,:"
lacsonyabban az erdőtakaró havae ·legelókkel. váltakozik.
A láPí,..;.
nál hllzódó Lago Maggiore tó partján épült régi római .te.lepülés
. ut ódaként Loc:ar!lo a' világhir6
üdülőhely, A tómellett
el terüló
la1-.á1yaz 1903 6ta történt
azabá'lyozasok után vált termóterü18 it é...
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5,. Rhiti~Alpok
'Egyenletés csucs- és gerincmagasság feltün6 a Keleti-Alpok-·
hoz tartozó területen • .A.téli hó az',alacsony völgyeket is,magUl!.
A völgyben tESpartján, fenyvesek között van Arosa a hires üdül6-,
és 'gy'6gilhely/tüd<5betegek részére/kb. 1~OO m 'magaaaágban , A téli
s~~rtolás egyik f5helye.
'6·~ Bern1':':'!lpok
,

,'.A.z'Alpok-másiknagy hegytijmege, a glaciális pusztitás.er6s
nyomait mutatja. Fehér leplébdlélesen el6tün6 gerinceken,és a
mély völgyekben nem találunk erd6takar6t" A mélyedésekben megmaradó hó á+landópusztitása mindjobban nagyitja a felszin ~!lönbségeit.
1;-:-Jtingfrau
-A-BerIii-Alpok'egYik legszebb csucsa /4166 ml. Oldalán a
glaciális eróziótóI kimélyitett firngyüjt5ben gleccsert találunk.
Csak az alacsonyabb részeken tud'a·növényzetmegélni.'!z e16tér
erd6s, havasi lege15in"állattenyésztés folyik. A"csucsot eló's1:iör
lell-ben ínászták meg, ma már vasut vezet oda,
,
S'; Aletsch gleccser
4z' 41pók!i8.pjainkban is e rö s el,jegesedést mut atnak , A Berni- .
.ll:pokbantaláljuk azAl~tlk Leghoaazabb glecaserét a 22 km hosszu
és 2 km'széles !letsch gleccsert. ,A Ju:mgf~s.u ~éli oldalán induló
jégár 3 nagy firnmedencéb6l táplálkozik s a jég összeolvadása
után a Rh,Qne völgyére' ez-e az kedé , egYen.etlen f eLsz í.nü \gleccs~rben szépen láthatók a középsd moré na ~5tét·sávjai.
'
,

\

t~ U'alaku

völgy
_
"'A-légnagy6bb arányú eljegesedések nyomait. a hajdani glecscservölgyeket ,sürün találju!c Svájcban. ~ melegebb éghajlat be-_
köszöntéséveI az elolvadt jégárak, jégfGlyók jellegzetes pusztitásuk emlékét az Ualaku' völgyeket' hagyták hátra." ~~yen a Lauiierbrunnenthal is. A28 km hos azu és 1 km széles vö'lgyet napke l,
te
'után csak 6rák 'mulva érik a nap sugar-ak , 'A, völgyben lerakódott term6tal~j falvak életét biztositja" A meredek sziklafalakr6l vizesések'zuhognak alá. Köztük Staulbach 'vizesése EUI'ópa egyik leg.nagyobb zuhataga /300 :i1J. Háttérben a hava~l~k tÜlll1eke16 IBreithorn.~~/ gleccsereikkel.' A kép ba~ felsd sarkán a Jungfrau kezdetikiemelkedése láthatóe
lé,~,Glarusi~Alpok
. A - Glsi'üsi.:.Alpok
hegyei a Berni-!lpok fOlyt?-tásában talá.lhat6k~ A szélesebb völgyekben ~egjel~nnek a falvaka A feny6ták elszórtan vagy erd6t alkotva. Lgye keznek megélni" ·A háttér fehér
hegyvidéke az állandó, h:,!?uatárt
jelzi. A lakosság itt állattenyész- .
tésb6lél.
'

.

'
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ll) S~ájci felvidék
A-j~gpüéztitáá nyomait mutatja egyenetlen felszinéveI. Itt
már II földmüvelés uralkodik; a dombok oldalait erd6 bori t'ja,vagy
legelő fedi. A távolban a havasok világából merészen emelkednek
az Alpok csucsai. ~z már az állandó hó birodalma; E16térben a
felvidék legjelent6sebb gazdasági centruma, a szövetséges állam
f~városa, 13ern terül el.A.város legnagyobb része az A.re folyó
kanyarulatában épült.
i

.

l).Speieher falu környéke
·Ez-ia a ·félvidé-kjéllegzeteshullámos felszinU területét mutatja. Svájo e középső tájegysége gondosan müvelt mez6gazdasági
te~ület. E sürübb népeeségü felvidéken az erdd elszórtan található.

13» Jura':"vidék.I

A Jura~hegyeégterületén

élesen tünik e16 a kopár mészk6.
Az er~6foltok mellett a lege16k az állattenyésztést segitik e16.
A fölgyek termékenyebb földjein falvak épültek. A Jura vidéke az
órakészités f& terUlete.
~A·.Jura-vidék II "

Gyér·érd6ség, sO,vány lege16k s a fehéren éLőbukkand mészkd
jellemzi itt is e területet. A. völgyben a Joux tó vize helyezke- .
dett el.

1;2.

Rhone gleccser
Ez·a gleccser a magas. hegyek Iirngyüjt6jéból indul ki s
ebb6l ered Európa nagy folyója a.Rhone ji A szi1kvölgy, ~,elybella
folyó még ittfoly.ik, a meredek hegyoldalak rendki vUl megnehezitik a közlekedést. Az uthá16zat sürU kiépültsége viszont az ország gazdasági életében nélkülözhetetlen. Jrigy6zó, szerpentin·utak kusznak a hegyek oldalán, felhasználva a lehet6séget, hogy
hágókÓn, szorosokon át kössék·össze az egyes országrészeket. A· "
képen látható baioldali ~t, a Grimsel ut, a Grimsel hágóra ~i~z,
~jobboldali Furka ut a Furka hág6n át a Reuss völgyébe vezet.'

16" Rhone völgye
.
Az'- országra j ellegzetesek a hosszanti völgyek. Egyik 1eghosszabb völgy a Rhone folyóé, mely elválasztja a Berni- és Valaisi- Alpokat. A régi gleccservölgy részben ujr~ feltölt6dött ~·benne
"mélyi tette medrét a folyó. ,ikisarányu földmüvelés mellett itt is
az állattenyésztás uralkodik.\
,

17-. Schaffhauseni V'ize~és
"

\

·Scháffliauaennél a Rjna 15-19 m esését energiatermelésre. már
a 17. század végét6l felhasználták. ~a aluminiumot is dolgoznak
itt fel. J. vizesés·felett vasuti hid vezet, mellette Laufen várá_O
nak k'pe látszik.
-3-
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18't Genfi t 6

/

'-Fést6i'környezetben mélyii1t'az eredetileg árkos besü11yedé-aben a Genfi tó. 372 m'magasan van a tenger szinefelett,hossza
, kb .• 82 .km, Legnagyobb mélysége 334 m s itt a legszélesebb 114km/.
Xöz~l,es mélysége _152'm. A Rhon~ már aa km2 ....
t 'tentött fel medré-b6l.

1,r Züriehi

tó
Mint-a-sarló görbül a dombvidékbe a Zürichi tó.Jlégi moréna
nyu1ik 8 tóba, melyet meghosszabbi tva 'V's.suti
,taltéssel összekötötték a két partot.' Környéke a felvidék dombos területét is jól
szemlélteti. A :falvak sürü erdeje helyezkedik rajta szántó, 'gyümölesBsök, sz6l6akert.k,-lege14k között. A tó fjordos eredetü.
Ilossza 39 km, szélessége 3-4 km, legnagyobb mélysége. 143 m. Az,
itt találtcölöpépitmények
a város régi,lakottságát bizenyitja.

,a~'t

Vif±9r611ü I
" " Avizéá,és,ékben gazdag ország nemcsak vlzesései t, hanem nagyesésü folyóit is felhasználja vizer6k létesitésére. A kép a Limmst folyó kihasználását mútatja Badennél.

21. Yizer6mü II
,A.-Bern1.:.Alpok
hegy tömege a maga zordságában, de egyuttal
szépségében bontakozik ki. Magas csucsok, éles hegyperemek, ~
velgyekben hatalmas gleccserek váltakoznak. A hegyek oldalai erds pusztulást j~leznek.Háttérben a Finsteraarhorn tömege ,emelkedik~:.A.m:élyben elnyuló -'GrimselteS 5.5 km hosszu es az Unteraar
gleeeserig ért A,tó innens6 végénél épült, 192(}m tengerszint
feletti magasságban, a 25S m hosszu és 114 m magas ~al; ahol a
hét éven át készitett villam-oser6mU évi 70Őezer kilowattóra ener- '
giát ad évente. Azeldt érben kusz
kanyargós Grimael-ut az ország egyik legfontosabb utvonal~~
é ,

',j2.'Jungfrauvasu t
A-vizér6koéll bdvelked5 ország hatalmas hálózatu villamo8vasutat épitet,t ki. Mivel jelent.6s Jövedelme van az idegenforga:J.omb6l. az idegenek é'sa turisták miatt messze a magasba is elvitte
vasut.ait. Ilyen az 19l2-ben épitett Jungfrau vasut is. Ba Lra az
Eiger 13975m/. jobbra a Möneh 14105 ml csucs látható, a firntekn6b6laz Eigergleccser indul 'ki.
23,. ' Viadukt

A-köalekedésben a 'felszini viszonyok okoznak nehézséget~ Eze-,
ket részben völgyáthidalásokkal küzdik le. Ilyen megoldás a Langwieser v adukt is, malyen az Arosa-Chur közötti vasu t halad .•Az
ivelés , alapjainak távolsága 96 m.
í

24" Gotthard ut
'A~ brsiá~ egyik legfontosabb utja az Olaszországgal va16 utat
-4-
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biztosit6 Cotthard ut. A ~ölgyet elhag1vaa~ utkénytelen_er6s
kanyargás sal leküzdeni a mágasságkülönbségekett
ami természetesen
.nagyon megnöveli hosszát. A kép a Tremola völgyi részletet mutat.ja.
\

~5~lotthard vasut·
A"közlekédést gátló 6riási akadályokat az ember nem csupán
felszini megoldásokkál Iszerpentin uti küzdi le. " .kép a Gotthard
ut egy részletét mutatja.J.völgyben
alacsony szinten a hegységbe'bemen6_ vasutmagában a,hegyben caavar-vena L alaku alaguttal emelkedik
magasabb szintre. A völgyben a hegy alagutjába futó'
vonat ugyanabban a völgyben jön ki ugyan, de az alagut segitségé~el sokkal magas~bban és rögtön a viadukton folytatja'utját. Á
'Gotthard ut nagy~1ágát mutatja, hogy I:L .nagy alaguton kivül, .me Ly
közel 15 km hosszu, és 1154 m magasságban vezet, 65 alagl.1tés"
1047 hid éa átereszt6van rajta. Forgalma 6riási, hisz Németország éa Olaszország közötti forgalom legnagyobb részét'rajt~ bonyolitják le. A ~asutat l8?2-ben kezdték épiteni és 18S2-ben adták át a forgaiomnak •

.

~

\

a

.?9:'"

6ragYártás
Már'a-16. század óta elterjedt a Jura-vidéken az óragyártás .•
A pontos munkával készült órák az eg~sz világonkereset'tek.

27. Gépg:yártáa
\

.. "A 'svájei .vasu t v·illamositása ,ahazai vizer6n alapszik •.A

század elején épUlt ZÜrichnél ez a gépgyár, mely villamosgépeket
gyárt a vasut részére.
'2S~ Svájc nép!UrUsége
. ' -Svájc '"ilépétli'iléége
éleskiilönbseg~ket mutat. ~gsi1rübben a
felvidéken é1 ri l.akosság, nel\csak ~. kedvezdbb mez4gazdasági lehet6ségék miatt, hanem azért is, mert az ipar f6les ide teleptilt•
.ltöbbi terület ritka népsürüségét csak ~ völgyek, tavak és foly6k ;
mentén tarkitja sUrUbb lakosság. A hasábos jelzések a lakosok
számát jelzik km-ként, a különféle települési jelzések a kUlönbözd .lakosságszámot mutatják.. .
.
.
29) Havasi pásztortanya' .

; -A-:n6-1ééáéééig'é,zállatok a havasi legel6kön élnek sitt
dolgozzák fel a tejterméket is~A pásztorok tanyákat épitenek ma •...
.guknak a ezek tetejét köve kkeL védik a viharok ellen.
''jO'' Bern
~Z

Aare partján épült Bern nemesak központi fekvésüvárosa

a-zországIlakt hanem itt huzódik a nyelvhatár is. Egyik legsz~bb
épülete aBundeshaus,'-~::aely a mult században épült három fázisb~e

'

.ll·~Zürieh

.'

•

'Züri6h a hasonló nevü kanten..f6városa az ország egyik leg;".
·-B -

244

..,.

·.

.'

..

..--~
i

_ 6zehb települése.
Gondozo~t házaival,.tiszta
utcáival' az ideg~~
, ne'káltal
ke dve Lt és'látogatott
város: A képen a Technikai Fd-"
, iskola/ és az Egyetem látható.
"

)2. Genf -', -;
, " ,J,. 'Genfi ,/t6 partján fest6i környezetben épült város Svájc
harmadik legnagyobb városa .•' GyönyörU épületei
vannak, nevezetes
müeml.éke kke L, Az idegenforgalom egyik f~ áliomása. ~elentóségét
emeli ipara is;, különösen ,óra- és ékszeripara.,E16térben
látható
a Rhone kifolyása
a Genfi ,t:ób6l. "
'

.JJ., St Moritz

,',
,Többezer méter magas hegyek között kb. '1800 m magasban fekszik St Moritz. A glaciális
eredetü tÓ,partján
épült világhírű
,Udül.ó- és gyógyhely egyuttala
téli sportoknak is, f1)ntofl hel.ye, ,
J.' hegyek alacsonyabb részeire
tele'pül t fenyvesek még inkább emelik atisztat.
pormentes lev'egójóságát.
A há:ttér hegyein a le:pusztuláser6s
nyomait láthatjuk.
'
,
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