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1. A ksnyarulat !ejl~dé8e.
A képen láthat6 f0jl6dés oka
r61 a másikra.

8

sodorvonal áthuz6dása egyik part-

2. Lefüződés .•
Arsj'Z's Tisza fattyuágán tulfej16dött kanyarulat átvág6dását
mutatja be .•Az elkeskenyedett nyak átvág6dása magas vizállásnál
történt .•
~Kanya~átvágás
~1i!zán.
A térkép a Tisza Cibakháza-Ökécskei szakaszát ábrázolja.
vágás a kép hátsó középs6 részén történt.

Az át-

!~Morotva.
Tiszafüred alatt hagyta el ezt a régi medrét a,foly6. Az elhagyott rész még j6 ideig meg6rzi vi~é~, de fokozatosanfe'l fog tölt6dni.
'

50 Morotva.
A kép Bodrog morotvát mutat magas vizálláskor.
6. Feltöltődő morotva.
A vizinövényzet már mélyen e16nyomult a morotvába. A gyors feltöltódést a nyilt foly6vizt61 való eltorlaszo16dás is sietteti.
Tisza morotvát látunk.
7. A váci záto~
Az alsóazakaszos folyó nem tud megbirk6zni törmelékéveI, 18rakj:1 a foly6mederben. Az igy keletkezett zátonyokat hamar bebori tja a növényzet. Ilyen e váci zátony is.
8.
Margitsziget.
~~
------,.,
A fŐváros szhrébenva:l ma már az aDunasziget , amelyet a kép középs6 hátterében Lá tunk , Sötét növénytakar6jával válik el a környezett61e A sziget e16tt ~ IDargit-hid iveli át a foly6t. Az 816térben Buda házai látszanak. A Duna f6ága a baloldali.
.

~ TörmelékkuE·
A perzsiai hegyekből lerohan6 foly6k eséscaökkenéae kén~szeri tette ki a hordaléklerak6dást s igy a törmelékkupok épi tésiit. ,E~ek
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a aik teI'ület felé le jtenek. A törmdlékkupok lej t6jen az 1d6ezaki
vizfolyások sugaras barázdákat vonnak. A kép Teherán és Kazvin
közötti területet ábrázol.
lO.L~~~

os~l16közi

törmelékkuEja.

Közép-Eur6pa legnagyobb törmelékkupját épitette fel a Duna kiaalföldi szakaszán, ahol esése megosökkenve, rengeteg törmelékét
lerakta. A mederbe rakott törmelék a16tt szerteágazik a foly6.
A mellékfoly6kat /Rába, Vág( kitériti kelet felé a törmeléktömeg.
A viszonylag durvább törmeléket mélyebb medrében az Öreg-Duna szállitja. Ez az als6szakaszoa ág. A Mosoni-Duna magasabban ágazik ki
a f6mederb61, bele csak finomabb hordalék jut,amivel meg tud birk6zni. Ezért középszakaszos, kanyarg6s.
II ~ Terraszok.

A szerkezeti kép pontozottan mutatja az ~redeti V alaku fels6szakaszos völgyet, melyet a foly6 megnövekedett törmeléke /vagy
megkisebbedett esése, mindegy!1 miatt tálalaku középszakaszos
völggyé szélesitett ki. Kiszélesitett völgyébe ujra bevág6dott s
igy keletkezett a hegyen a felső terrasz. Majd ujra völgyszélesités következett. Az ábra szerint ez a folyamat még tart.
12. Terraszok.
A kép idealizált terraszképzódést mutat be. A kanyarg6s foly6
mai alluviumát a baloldalon teljesen ép két terrasz kiséri. Az
als6n település láthat6. A terrasz az e16- és háttérben is
folytat6dik. A jobboldalon a foly6 nagy kanyarulatába nyul6 terrasz végét a mellékfoly6 levágta, egy részét elhordta és igy
kapta ezt a formáját. A baloldalon az alacsonyabb terrasz felett
magasabban /keletkezési sorrendben ez volt azels6/
szintén terrasz láthat 6 a háttér felé szépen kifej16dött állapotban. A jobboldal sikságán ez a terrasz hiányzik.
13. Buda vára.
A vár a Duna' magas u.n. fellegvári terraszán épült, Buda pedig
egy terraszszinttel alacsonyabban az u.n. városi terraszon.

Készült a Fels60ktatási Jegyzetellát6 Vállalatnál
Fele16s v~zet6: Bojkovszky Lajos
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