
GEOMORFOLOGIE 

 

AKTIWITEIT 10 – NASIENRIGLYN: 

1. Die beweging van landvorme as gevolg van krake wat gevorm is as gevolg van 

voortdurende spanning en drukkragte; 

2.  

 

 

 

AKTIWITEIT 11 – NASIENRIGLYN: 

1.  Horst: 'n Verhewe blok van die aardkors wat gedwing word om opwaarts te 

verskuif weens 'n parallelle beweging van die plate. 

Skeurvallei: Vallei wat gevorm is as gevolg van 'n parallelle verskuiwing. 

2.  Die graben/slenkdal skep die byna parallel steil helling van 'n skeurvallei 

wanneer dit nuut is. Dié kenmerk is die begin van die skeurvallei, maar soos die 
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proses voortduur, brei die vallei uit tot dit 'n groot bekken word. Die bekken 

vang maklik water op om later 'n meer te vorm. 

3.  Normale verskuiwing 

4. 4.1  Skeurvallei 

4.2  'n Skeurvallei word gevorm op 'n divergente plaatgrens wat dan verder 

verdiep word deur die erosie kragte. Wanneer die trekkragte sterk 

genoeg is om die plaat uitmekaar te laat val, val 'n middelblok tussen die 

twee blokke by sy sye.  

4.3 4.3.1 Oppervlak word meestal vir veeboerdery gebruik omdat die berge  

  te steil; 

 4.3.2 Is om gewasse te plant; 

 4.3.3 Toerisme aantrekkingskrag; 

 4.3.4 Gebruik vir bosbou; 

 4.3.5 Die steil helling kan vinnige afloop veroorsaak wat gebruik kan  

  word om hidro-elektrisiteit te genereer; 

 4.3.6 Moeilik om infrastruktuur te bou. 

 

AKTIWITEIT 12 – NASIENRIGLYN: 

1. (a) Aardbewing 

 (b) Episentrum 

2. 7,6 Richter-skaal 

79 000 mense het gesterf 

3. Seismograaf 

4. Aardbewing gebeur naby konvergerende plaatgrense. 

5. 5.1 Baie geboue het in duie gestort; 

 5.2 79 000 mense is dood; 

 5.3 Gebreekte rioolpype; 

 5.4  Verspreiding van siektes. 

6. 6.1 Daar is ŉ gebrek aan vroeë waarskuwingstelsels in minder ontwikkelde  

  lande; 

 6.2 Geboue is swak gebou en stort maklik ineen; 

 6.3 Dikwels is daar min planne wat mense inlig oor wat om te doen wanneer  

  ŉ aardbewing tref; 

 6.4 Mense maak staat op hulp van buite, wat ŉ lang tyd kan duur om te  

  arriveer; 

 6.5 Hierdie lande het laer lewenstandaarde. 



KAARTWERK 

 

AKTIWITEIT 1.5 – NASIENRIGLYN: 

 

1.1. Mpumalanga 

1.2. Steenkool 

1.3. Lae hoek.  Daar is baie dooie grond in die foto.  Die koeltorings blokkeer baie 

inligting.  Die koeltoring aan die bokant van die foto vertoon baie kleiner as die 

torings aan die onderkant. 

1.4.  Die spoorlyn is links op die foto (Links op kaart vanaf rigting A).  Die koeltorings 

wat die verste van mekaar af is, is links op die foto (Links op kaart vanaf rigting 

A). 

1.5. Die kontoerlyne is baie ver uitmekaar uit end it dui op ‘n plat oppervlakte. 

1.6. Baie besonderhede van geboue en ander kenmerke word deur die torings op 

die voorgrond verberg.  Die tipe foto gee ook nie ‘n akkurate weergawe van die 

grote van geboue aan die bokant van die foto nie.  Dit is onakkuraat om die 

afstande tussen voorwerpe aan te dui. 

 


