
AKTIWITEIT 4 – GEOMORFOLOGIE: 

Die volgende figuur hieronder illustreer 'n strukturele landskap wat tipies in die Karoo 

voorkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifiseer landvorm P en Q onderskeidelik.  

2. Watter bewyse in die figuur dui daarop dat landvorme P en Q ontwikkel het van 

dieselfde landvorm wat vroeër bestaan het? 

3. Watter tipe rots in die figuur is die mees weerstandbiedend teen erosie? 

4. Gee EEN rede vir jou antwoord in VRAAG 3. 

5. Beskryf kortliks hoe landvorm P sal verander na landvorm Q. 

6. Die landskap wat in die figuur hierbo geïllustreer word, word geassosieer met ... 

rots. 

A massiewe stollingsgesteentes  

B  horisontale sedimentêre  

C  gekantelde stollingsgesteentes  

D  gekantelde sedimentêre 

7.  Landvorm P is ‘n …  

A  mesa.  

B  cuesta.  

C  butte.  

D klipkoppies.  

8.  Die landskap is tipies van ... dele in Suid-Afrika.  



A  vogtig en warm  

B  droog en warm  

C  vogtig en koud  

D  droog en koud 

 

 

 

 

9.  Hierdie landskap is tipies in …  

A  Mpumalanga.  

B  KwaZulu-Natal. 

 C  die Noord-Kaap.  

D  Gauteng. 

 

 

 

 

 

 

  



DIE DRAKENSBERG 

 
Die plato van die Drakensberg is 'n goeie voorbeeld van skarpterugtrekking. Die 

Drakensberg het met 'n diep laag basalt gevorm. Die kruin van die berg bestaan uit 

harde rots wat weerstand bied teen erosie. Die talus en die pediment bestaan uit sagte 

rots (sandsteen) wat maklik geerodeer kan word. 

 

Daar is baie watervalle en riviere wat die landskap erodeer. Dit het veroorsaak dat die 

kruin teruggetrek het na die binneland van Suid-Afrika. Die Drakensberg-plato het 

meer as 140 miljoen jaar terug ontwikkel en het 200km ('n afstand van 1,42mm per 

jaar) teruggetrek. 

 

 

AKTIWITEIT 5 – GEOMORFOLOGIE: 

Lees die volgende gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Noem twee tipes rots waaruit die Drakensberg bestaan. 

2. Watter tipe rots word die Drakensberg mee geassossieer? 

3. Watter bewys is daar in die figuur dat die boonste rotslaag uit harde rots bestaan 

wat meer weerstandbiedend is teen erosie.  

4. Wat word bedoel met skarpterugtrekking? 

5. Verduidelik waarom daar so baie rotse op die hange onder die krans is.  

6. Teken ‘n eenvoudige skets van die landvorm by B. 



7. Toon die rigting waarin skarpterugtrekking sal plaasvind in die diagram in 

VRAAG 6. 

  



AKTIWITEIT 6 – GEOMORFOLOGIE: 

 Verwys na die struktuurlandvorm, FIGUUR 1.4 en beantwoord die volgende vrae.   

   

  

1. Identifiseer die landvorme A, B en C en noem die proses wat  verantwoordelik is 

vir die vorming van hierdie landvorme.       

    

 2.  Gee EEN verskil tussen landvorme B en C.             

    

3.  Verduidelik waarom landvorm E nie vir menslike aktiwiteite geskik is nie.                                                  

    

4.  Skryf ŉ kort paragraaf (nie meer as SES reëls) om die menslike en ekonomiese 

belangrikheid van landvorm D te bespreek.         

 


