'4'94 '

Az Iskolai Filmintézet diafilm sorozata

292

szám

szd V'J E T UNi

6 II

IFelszine, ázsiai terUletekl
.Földrajzi sorozat:53
KészÜlt: 1955. 4vben
1, Buzatermeles a Kubany-alföldön
. A Káúkázus 'északi e16teJ:'ébenfekszik a Szovjetunió e'gyik
nagykiterjedésU.tökéletes siksága,.a feltöltött Kubany-alföld,
a buzatermelésnek egyik legrégibb és legfontos~bb központja.
2)' Kazbek eljegesedett 'vulkáni kupjtl
- -" -A "Xé.ükázúa'több, $gymás sal'"párhuzamos gerincb5l épül' fel.

A középsd gerinc központja a gyönyörü formáju, hatalmas,Kazbek
15043,m/. Az Elbruszhoz hasonlóan lez egymellékgerincen
helyezkedik ell a Kazbek is még nemrégen müködö vuLkán volt·, amely a.
jég munkája ellenére is még megtartotta. vulkánikus formáját. Oldalán ered a Tyerek, ennek völgyében kapaszkodik fel a 'ma már
jól kiépitett gépkocsi-ut a középsó-Kaukázus legk~nyelmesebb há-,
gójára 12400 mmagas/, majd onnan levezet Tbiliszi felé. E~ a'
hiresGr~z Hadiut. '

J,

A Tyerszkol'::'gleccseraz ,Elbrusz .lejt6jén

A"Káükázús'magashegységiformáinak,'
CSipkézett sziklagerinceinekf tavainak és völgyeinek 'kiformálásában'a·mozgó jégárak,
a gleecserekjátszották
a f6szerepet.A Káukázusban ma is'szám~
talan gle(ceser végzi lassu formáló munkáj át ,
;
1

l,

"

Az,Elbrusz kett5s csucsa
.,A-Káúkázúa'1~ gmagaaabb .kí.eme Lkedé s e a kett5s csucsu Elbrusz
15633 ml, 'fiatal vulkáni kup, valószinüleg még alig néhányezer
éve ia müköd6 vulkán volt •.Az e16térben lév6 völgyeket tejfehér
szinü köd tölti ki, a magashegységek gyakori ~s igen szép..jelensége ez. A felhdket a lábunk alatt látjuk, s azokból csak a magas ~8ucsok emelkednek ki. '
o,,

!h Jégvájta völgy És.z~k-Kauka_zU:§Jban
.

,
'.'
Eljegésedet't vidák a.z ~szak~Ka.ukázusban. Képililk tipusos'.
tekn.óvölgyet mutat, átmetszet'e lapos Ualalm, ez a .jeliemzó
völgyfor:ro4ja a gleoaservájta völgyeknek~
,
6-,' A Gruz Hadiut IKaukázus/

~'.'A 'Xillkázüs'magas'gerinc ei nagy akadályai a közlekedésnek.
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A ffS közlekedési vonalak ~ ma már jól kié,pi tett gépkocsi-lltak, magas hág6kon yezetnek keresz,tUl, s0k~or elérve a 3000 m magasságot is.
'
.
.
Z;A-Gt",:Jy;i' Hadiut egy' részlete.
Háttérben a Kazbek
,

,

a; -Csucsok -és

kc5tenger a ,Kaukázusban- ..- - '

, "'. '~Kaukázus -~erész'" áziklatGrnyainakkiformálásában
nagy' szerepe van azapró~ódásnak-is.
A jeges éjszakát forrón tüzd-napsugár váltja -fel,·a h6mérséklet hirtelen
V:~ tozásai
állaridóan repesztik a-sziklákat.
A.,viz behatol ,a finom repedésekbe,msjd ott
megfagyva, tágit ja a -repedéseket, sziklatömböket hasit le. tvezredek fol'yamán igy átformálódnak a gerinc~k és esucsok.
.

"t,

HegyomláSsal.ke~letkezett

ot? 1000 ro maga.san.a Kaukázusban

iQ~.''Az"Úsba-ke,tt6s' e aucsa IKaukázúsI
.. ' . _. J. 'Uükázüs sok - fénééges' orma között
,formáival a kett6scsueau
Usba 14697 ml
s:

is kd emeLkedí.kmez-edek

ll,. 'Turi'sztika
a Kaúkázusban
. A -KAúkáz'Úá
-El - S~OVj et magashegységi turisz tikáIÍak Le gf'orrto->.
sabb területe.
'Évr61-évre a kir1lndu16k százezrei ,keresik fel a
tájképi BZQPségekben oly gazdag hegység sziklao~mait,
pompás
" virágsz6ny~ggel borított
alhavasi rétjeit
és erd6s lejtdit.
Képünk magashegységi turisták
táborát mutatja a hegység fenyv'es
övezetében. Háttérp~n a jégformálta sziklahavasok
és örök h6boritotta'csuesek.
viz,esés a Kauk~9_ ep;yik völgyében
.l XAüICázus-ezépáégei á-l!gváltözatösabbak.
A h6fedte ormok
fenséges szépsége ,mellett,~gyanugy ~yönyörködtetik
a szeml~16t
a virágos rétek és egy-.gy 'W~jlgy
tagolt
sziklafala!,
vizesései..
".

12. Kis~bb

./

13) Kiemelked6 plat6k, egyik terUlete az örmé.ny vul~án;ikus fennsiko,n- "

,

lörményl vu Lkání.kua fennsik a Kukázustól '
délre 'helye~kedik el. Átlagos magassága 1500 m. A.,fennsikon hatalmas vlllkáni kupo k IA'ragac 4095 ml és egész vul'kánikus vonu'latok ülnek. Néhol' széles ki terjedésü magas plat6k emelkednek
ki az egészében 1.s fennsikjellegU
tájból.

• - ..'

-A dél-ka:lkázusi

14"

"ullcánikus 'platóS! rajtaU16 vUlkánikua, kuppal az [örÍn~ny vilI":'
kánikas -feR:asik9B-'.
- ,.. --"
"- '-"

12" Kanyarg6s folyó

Nyugat-Szibiriai";alfQldön
,,-A~Nyúgát":;'Szir)iriai.:;.alföld "Földünk -legnágyöbb fel töl töttal"földje.
A deszkasimaságu alföld igen enyhén lejt észak felé. lAz
t'\ esése pl. 1/70 része" a Tiszáénak kilométerenként.1
Az Alföld,
hatalmas folyamai ezért igen lassu'folyásuak,
törmeléküket le.Jrak&
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ják" kanyaz-ognak ," szigeteket , ,zátonyokat épiteriek, s az a-lföld
legnagyobb részét all;lloesarasi tj ák, Az uralkodó növé,nyzet a f:eny6":
tajga.
16"~ Mocsaras tajga l! Nzugat-Szibiml~alföldön
,
'Nyügat .•Szioiriái':'álföld'elmocsarasodisának
a rendkivül kis~
"mértékü lejtés mallettaz"
ie az oka, hogy az észak feiéf~lyó
""
_folyóinak feisó folyása vidékén/délen/
'e16bbkövetkezik "be az 01-"
• vadáa ,mint az alsó folyás területén.
A"lezuduló hÓE>lvadáso~::&lc-~""::
".viz'ek igy a jéggel boritott
mederben nem tudnak lefoiyni ,ki5ntenek~ Az alföld ~öldünk legnagyobb mocsárvidéke, itt vannak'
, Földünk legnagyobb t6 zegtelepéi.A
képen asöt ét, kanyargós V~nalak a fenyvesek, a világosabb foltok nyilt viztlikrök' ás ~ápDa,
terUletek!t
"
"
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17~A Köiép~Szibiriai-fennsik~észk6takarója

1

1
I

I
I

, ' ,~A"Ko zép.:;.szioiriai':"féliilSi k alapj'a -Föld ünk egyik 6 smasszi vume,
az un. :Angara-6sföld.
A maaaz vum ~Bl kristályos
k6zetei t,legrtagyobb, részben betakarták a későbbigeoló~iai
k~rok'üledékei,c~
~
'mészk6 és homokk6•• Hazánknál nagyobb területeketpedig
lávatakarók boritanak~ Az üledékes k6zetekFöldlink
egyik-Ieghatalm&sabb
kőszénkészletét
rejtik ma~ukban.melyeket a szovjet ,korszak ge:;:;16gusai kutattak fel~ Képünk: a fennsik mészk6takarój,ának egyik
pusztti,ló darabja. Látható a k6zét gyü;retlen~ vizszintestU'l.. táb~á~" települese~, ami a~ 6smasszi~umokra jellemz6~/
í,
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az Altáj legmagasabb csucsa /4506 ml
Nyügé.t';'''és'X5zép';;Szioiriát 'délr61"6si'he,u9égek'
sor~zata
keretezi.
A hegység keret leghatalmasabb tagja.az
Altáj. Az Al~
,táj helyén '~
a Variszkuszi hegységképz6dés idején magas, hegység~vol t. Va16szinU~'hogy az'"egész Variszkuszi h'egységképz5dés e-' "
, gyikkiindu16
pontja éppen az Altáj területén
volt. Ezért a hegy" ségren'dszer tagj1-1t Altaidáknak is nevezik •. .1 régi hegység el~
pusz,tult, majd hatalmas rögökben ujrl:;l kiemelkédett.
Ásványi. kin- '"
'csekben igen gazdag, kúlönösen J:ciemelkedő jelent6ségli a'Kuznyecki" k6sz~~edence,
ennek elsőrendü fekete kős,z~nkészlete felülmul-'
"ja egész Nagy-Bri tanniáét.
Sok az ujabban felfedezett
v,asérc·is.Képünk a Bjelllhát,az
Altáj. legmagasabb csucsát muta.~ja.' Gránitb61 épült tömegét .a jég formálta ki és álland6,hó' borítja.Lábánál ered aKat~"
azOb forrásfoly6ja.
18·, Bjel1iha.

J..
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l)j·, Hegyyidék a :BajkálontuloE, ,
, ,A "Bajkál.;...i;ridék'/Bájkálontul/ .a Közép-Szibiriai:"'fennáikot
délr61 keretez6 ősi hegységek egyik legrégibb' e~detü/Kaledóniai/,
.
tagj'a. A többször is elpusztult
és ujra, kiemelkedett hegyvidék ma
ált?-lában szelid,
lepusztult
hegyvidék formáit muta.tja!'!
kéregmozgások azonban ma is erőteljeseko
Ezt jelzi a vidéken gyakran
előforduló földrengés.
Maga a Bajkál-t6 is fiatal
geológiai kép'z6dmény.
"

I
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,20. AVjerhciamaz'k1~lÍegYség

-~:tszáR:kélét';:'Sz1DiÍ'ii-terUlete'már
a pacifikua-hegyaégrendszerhez tartozik. A Vjerhcjanszki •..
medencétzárja
körul, A/Krimi';"
hegységgel egyid6s~ ,Formá! azonban mások, itt fokozottabb szere,pe volt a kifag;-ásnakés a jég puaz t t6 munkájának. ~épünk;; rész-,'
let $ Vjerhojanszki~hegységb61. A t~jga itt már megri tlnil,::az
egyre gyérUl6 feny6ket a tet~kön a'hegyi tundra váltja fel. " .
í,

,21~Cserszkij .he giséS
Az - észé.kkélét,;:,szibiriai
Cserazkij-hegység szintén a pacifikus-hegységrendszer tagja. ~6'Val magasabb a Vjerhojanszki-hegl'ségnél, kiformálásában
dönt6 szerepet a jég munkája'játszotta.I<é .•.
pUnk, részlet a Caerszkij'-hegységbc5l. Az elÓtérbel.l-ahegység lábánál már ~ntkml6 nyirfa-tajga kopár fái láthatók. '
,

I

I
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a
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'\

al Szihote~J.lin;;Y

A;'Szóvjét ~Távól....
Kelet pacifikus zónáj ának egyik legjelentd-

hegysége 'a ~zihote-Aliny.A hegység éghajJata már monszunos
jelle~ü. a tajgát itl lombhullató erd" váli;ja fel.- '

sebb
,

1.

~_

2lft J. Kljucsevszkája~Sz9pk~

IKamcsatkal
~cá$tká.·a'Szövjétufiió'né.gy·távol-keietifélszigete
sz1nte teljes egészében hegyvidék, csak a. közepén végighalad6Kam~
csatka-foly6 völgyében. találi.4:'l~
sikságot. Hegysége.i ~ pacifikus~
.hegységrendszerhez tartoznak. A. keleti hegység meghaladja a 3500
m magasságot. Ehhez m~ is müködó vulkánok csatlakoznak. Itt füstölög Euráz'ia leg~gasabb müködd vulkánja. a Kljueaevszkaja-Szop~
ka 14176 ml. A vulkánok tájkép! szépségét növeli. h@gy a kupok
általában igen azabályosak és azokat állandó hóboritje..A,tüzhány6k álland6an füstölögnek. hamut, -izzó köveket .szórnak,.~ kitörd
forró gázoszlopok)néha eooo in magasra hatolnak, majd ezt követi
a lávaömlés. J. vulkáni hamu sokszáz kilométerre mindent befed.
télen emiatt ~,vidéken sem 's1t, sem koresolyát használrü. nem lehet. Ato.~1llcsevszkaja eldteréb~n a szovjet korszak meghonositotta
a rÖldmtivelést,
zet t~rmelnek.
"

,ro

Ü. AJ{orjak vulkán Kemcsatkáb,an
'--A-njucáevszkaja-mellétt'lamcsatka
aKorjak.

legjelent~sebb tüzhányója

,2$'•. A 'qsukca-iélsziget fels,zine
.•·(lsúkes~félazigétén. a Szovjetuni6 északkelet felé legjob~
ban kiugró területén szigetszerUen egy kisebb 6smasszivum helyezkedik el. 'elszine az állandó jég és hó világa. A lapusztult/el~
té5nkösödött/_éa ujr~ kiemel 1, : :Msi3ziv'J;i.!4otaj,~g munkája igen er~'sen kifor.tná,lta,
gaadag völgJhálóz,atot 'lfésetlbelé.
~6l A.Kazah ....
fennsik a Balhas-tó vidékén'

-Kazaaáitan-kpz:pön'tját-~z.:ún;-Kazá.h~fenn8ikfoglalja el. ~si

•...
4-

..292

/

hegység lekibpott maradványa. }Véholnagy vulkáni kupok ~lnek -a 1'é"",
g.1 k6zetek felett.
A.áivatagos égh~jJ&t alatt
a le~';~szt111ásf4leg
$ hideg éjszakák
és'forr6
nappalQk.n~gy h6mérsékleti
különbsége
miatt bekövetkez6 mállás~ A.felszin
k~párt n0ván,yzet, alig találhat6. J. hegység belsejében'$zo:nb$.ll igen értékes ásványkincsek .
vannak,réz~re,~'
eSlom. cink. E'z a vidék a rézérc egyik f6 'le16·~elye'.
. .
,

r

27! Homokfodrok a
~'($

'

Kiz11r.>.Xum h()moksivatagban

B~a~kánokIsaj.átöe· mozg6 homokfómák/'.
.

t

"Uzbekisztánban

.. -

KArá':'Kum sl vátágb~n

'

a",lUj,eg,esedett
esuesok' és' hatalmas 'gleceserek: a magas,Tiew.l~$:~~Jh..~~
.
"A'Váriszki!azi -lieg1áégreiidszér "légnatalmastiibD" képv1sé16je' a '--'-'
!ien;"'San. Az egé sz, hegység J.-Ny kiterjedése
2500'lon IPárizs távol ..•
,sága a,Volgát61/ 48 messze benyulikUna
területére
is. Sok ge•..
rinee haladja meg a 6000 m magasságot, egyes csucsai pedig mregk~zeli tik a 8eOOm-t, '. Szovjetunió területén
a l'bbjed~ eSUi~~3
a'legmagasabb /7439 Tll/. A magas gerinceket .többnyire gránit és más
kristályo.8 k6zetek épitik fel, f'ormáikat pedig a jég munkája doL-gozta ki.
.
)o:~ Völgy a Tien-Sanban
.

,

'

".,.~Tiétl":'Safi-förlÍ1ái'néhol igen merészek, a völgyek szükek, meredek faluak, a folyók vizeséseken,
rohan6ko~ keresztül
sietnék
a távoli sivatagok felé. Egy ilyen völgyet mutatképün~.
,Itt most
k~rgiz munkások üdlllnek. ._, ..' ..
"
,31,. Végmor~na és gleccserpatak
a Tien-Sanban '
. ~ZÓV j ét ,Kö~é~';'ÁZáiAegyik legszebb völgye a, ZeravilSln- folyó
felad folyásának' völgye, A ZervS$f,,\ fontos szerepet töl t:be az
t1ntözésben. S;lUIlarkand és Buhar~ 6.si -városai.
az öntözéses - föld- • ,
mUvelésne~ hires központjai a, Zeravsannak köszönhetik kialaku1ásu":'
kat. A Zer~vsan-völgy a Tien-San két magas gerincét válas'ztja e.l .
egymástól. 'A völgy fels6 részétmégglecc13er·tölti
ki,agleccser
végmorénája ,a161 mint sebes.folyásu
patak ere4 •• Zeravsan.A ké~
pen. a háttérben a ,Tien-San,ormai láthatók~
,

i

.,

22" 'Gabo'nafölda.

Pamirban' 4000 ro magasan
A-Pamir-hégység jéllegzéteséégéi
az un. pamí.rek, Ezek 3~4eOO '
m magas fennsikok. Egykor mély völgyek voLtak, azonban azapxJóz,5~
dással lepusztu15 hegységek rengeteg törmelé~e ;feltöltötte
és ,
siksággá egyenli tette ki az egykori völgyeke t , A,f'ennsikokat kör-.'
nyez6 hegységek emiatt látszólag
csak kis magasságra emelkednek
',ki saj~t törmelékiíkb61..
.
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Hatalmas gleceser
la®:~daléka ' -, .

~::;qa:.;:::=

a Pamirban,
- ,,-

melyet teljesen
,,'
,

eltakart
--

saját

-!a 'Pamir hegységben hattUmas ,gleccserek v~gzik lassu mózgá~u-.
kat'~ Itt van :,tll<;ltink leghosszabb 180 kin/. völgyi gleccsere.
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l1'. A "Tudományos Akadémia" gerince&. ~amirban

_J

•

" "Az "Éáza.Ri':Pámif'óáil-vaIl-a 'Szóvjétünió

-legmagasabb -csucsa, a .
~ztá11n-c8ues. ~agassága 7495 m. Az ts~aki-Pamir' régi tengeri üledákekb61 felgyUrt fiatal hegység. A tengeri filedékek közé ha~
talmaa magmatömegeknyomultak.
melyek lehülve gránittá kristályosodtak. A. legmagasabb gerinceket gránitból formálta ld a jég munkája'! }':.egimpozánsabb
'a "~~ományosAkadéls:ia~ •...
gerinc, ezen talál ....
hatá a Sztálin-csues 'isj A kép.el<$terében h~talmas völgyi gleccser
látható.
'

")S;-A

~~tálin-esue8t

nagy völgyi gle~.aerrel

•

1.
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