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1. H6gerinc. Az álland6 h6határon felül lehullott h6 felhalmoz6dásában is követi a hegyek formáit s a hegyek gerincén végig huz6dva találjuk a h6gerincvonalát.
A kép az Alpok hegyvilágáb6'1 va16.
2. Elszakadt h6perem. A svájci Alte~csucson
felhalmoz6d6 h6tömeg
·egy része a meredek lejt6n megcsuszott és lezudult a mélybe. Az
'eLaz akad ás t éles:peremrész mutatja.

3- H6görgeteaA hegyekr61 megindu16 h6görgetegek a ~ölgybe zudulnak le. F kat hurcolnak magukkal és nagy pusztitást okoznak.
Az Engadin völgybe lejut6 h6mennyiségre jellemz6, hogy a rajta
lévő emberek alig látszana~.
.

4. Firngyüjt6-1!!§.dence.Az álland6 h6határ felett sziklacsucsok
között nagy medencekben évr61-évre hatalmas h6tömegek halmoz6dnak fel /perenná16 h6/. Felszinük a napsütis hatására megolvad
és beszivárogva csonth6vá keményiti a laza havat /firn/, mely a
medence fenekén a felüllévó tömegek nyomása alatt képlékennyé
válik és mint jégár indul meg a lejtőn. A mérete~et a kép jobb
sarkában láthat6 turistaszál16 érzékelteti.

5. Jég~r kezdete. Meredek lejt6n csuszik lefelé a jégár, ahogy elhagyja a firngyüjtőt. A kép baloldalán szerpentin ut vezet a firngylijtő felé.
6. Jégár. Az Alpok Bernina csoportjában van Morteratsch gleccser.
Felszine egyenetlen, tele hasadékokkal, repedésekkel. }llellette az
oldalmorénák huz6dnak. Háttérben a firngyüjtő látszik. A kopár
hegyoldalakon itt-ott feny6fák emelkednek.
•

1.

Jágár véBz6dése~gleccser2at8k.
Az olvad6 jégárb61 elindu16
patakot mutatja a kép. A sok jeg~lemény
nagy törmeléktömegekkel
terheli a patakot, azért ez kiindulásakor zátonyos, als6 szakasz
jellegü, szerteágaz6 fejletlen mederben folyik.
8. A jé~ár sze~k~zete •. A kép magyaráz6 szövege bemutatja: 1.
a kaszk dot, 2. keresztrepedést, 3. hosszrepedést, 4. szél, vagy
oldalrepedést
5. ~ccserkaput,
6. gleccserpatakot, 7. oldal, 8. közép, - 9. homlok- és végmorénát.

9. Közép és oldalmoréna. Az Unter-Aar gleccs~rnél két jégár oldalmorenái az egyesülesIiélkö'zépmorénává válnak. A távo16d6 jégár
közepén sötét sávként huz6dik végig a törmelékhalmaz.
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