
AKTIWITEIT 7 – NASIENRIGLYN: 

1.  

A Cuesta 

B Homoklinale rif 

C     Skerprugbult 

   

2.  Sedimentêre 

  

3. 

 Hellende gesteentes met verskillende weerstand teen erosie. 

 Sagte rots erodeer vinniger as harde rots. 

 

4. 

• Die duikhelling is 10-25 ° na die horisontale. 

• Vou kan tot cuestabekkies en cuesta koepels lei. 

5. 

•  Boerdery kan op duikhange plaasvind. 

•  Paaie en spoorweë kan parallel aan hierdie landskappe gebou word. 

• Gapings of poorte tussen homokliniese riwwe kan goeie plekke wees om 

damme te bou. 

•  Cuesta-bekkens lewer artesiese water. 

•  Cuesta koepels mag olie en natuurlike gas bevat (fracking). 

•  Vrugbare valleie en vlaktes tussen cuestas is geskik vir die nedersettings. 

•  Hierdie riwwe word gebruik vir bosbou, toerisme, ontspanning en 

natuurbewaring. 

•  Hierdie riwwe kan vir verdediging gebruik word. 

(Aanvaar enige relevante antwoord) 



AKTIWITEIT 8- NASIENRIGLYNE: 

 

1. 

• Dit gebeur wanneer die rots spanning (kompressie, druking, vulkaniese intrusie of 

tektoniese beweging) ervaar en gekantel is relaatief tot oorspronklike posisie. 

• Verskuiwings en plooiing veroorsaak dat strata gekantel word; 

• Die rotsbodem is gekantel in enige rigting en die duikhelling is tussen 0° en 90 ° 

gekantel; 

2. Cuesta koepel (koepelvormige cuesta) 

3. Die eskarphelling wys inwaarts en die duikhelling wys uitwaarts.  

4. 

 

HOMOKLINALE RÛENS:      SKERPRUGBULT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

HOMOKLINALE RÛENS: SKERPRUGBULT: 

• Die hoek van die duikhelling is 25° - 45°;  

• Riviere sny poorte deur die riwwe; 

• Die duikhelling het ‘n hoek van meer as 45°; 

• Daar is ‘n klein verskil in die gradiënt tussen 

die eskarp- en duikhelling; 

  



AKTIWITEIT 9 – NASIENRIGLYN: 

 

1.  'n Rif wat ontwikkel in gekantelde sedimentêre gesteentes wat gekenmerk word deur 'n 

geleidelike helling en 'n steil helling. 

 

2. A Vorm wanneer die rotslae in die middel opwaarts gedruk word en B vorm wanneer die rotslae 

in die middel afwaarts gedruk word 

3.  Duikhelling is geleidelik 

Eskarphelling is steil 

4. 

• Boerdery vind plaas in die cuesta valleie wat tussen die rante geleë is, aangesien die plat 

oppervlak in vrugbare grond bedek is. 

•  Waar cuesta bekkens vorm, word artesiese putte, wat bronne van grondwater is, gevind. 

• Hierdie bekkens kan ook olievalle vorm 

• Hierdie riwwe is van strategiese belang, aangesien hulle nedersettings op die Cuesta-valleivlakte 

tydens oorlogstye kan beskerm. 

• Die rante vorm uitstekende uitkykpunte. 

•  Baie buitemuurse aktiwiteite word gekonsentreer in hierdie landskapsaanleg, bv. hang gly en 

warmlug ballonvaarte 

 


