
GEOMORFOLOGIE 

 

AKTIWITEIT 13 – NASIENRIGLYN: 

1. Aardbewings kan omskryf word as 'n reeks trillings of bewegings van 'n groter of  

 kleiner intensiteit in die Aardkors. 

2. Seismograaf 

3. Seismogram 

4. 4.1 Meeste geboue val om; 

 4.2 Brûe verbrokkel; 

 4.3 Ondergondse pyplyne breek; 

 4.4 Spoorlyne verbuig; 

 4.5 Groot rotse beweeg; 

 4.6 Kleiner voorwerpe word in die lug in gegooi; 

 4.7 Sommige onderwerpe word deur die Aarde verswelg; 

 4.8 Lewensverlies; 

 4.9 Skade aan infrastruktuur soos kragdrade en kommunikasienetwerke. 

5. Destruktiewe/konvergente grens  

6. 6.1 Die tydsverloop tussen groot aardbeweings is 1000 jaar en ons is reeds  

  verby die tydsgrens; 

 6.2 'n Verskuiwingslyn loop ondergronds by Port Shepstone en deur die  

  noorde van KwaZulu-Natal  

7. 7.1 Durban is 'n beboude gebied met 'n hoë bevolkingsdigtheid; 

 7.2 Hoë digtheid infrastruktuur wat vernietig kan word; 

 7.3 Baie nywerheidsgebiede wat vernietig kan word; 

 7.4 Durban is 'n kusstad en die moontlikheid van 'n tsunami saam met die  

  aardbewing is groot; 

 7.5 Geen ontruimingsprosedures in plek/beperkte aardbewing  

  voorbereidheid. 

 

AKTIWITEIT 14 – NASIENRIGLYN: 

1. Tsoenami is ŉ golf water wat geproduseer word wanneer ŉ aardbewing onder die  

 see voorkom. 

Aardbewing is ŉ gewelddadige skud van die aardkors wat deur beweging langs ŉ  

 verskuiwing veroorsaak word.  

2. Sri Lanka EN Indonesië 

3. 8 mense 

4. Suid-Afrika is ver weg van die episentrum (8 000 km weg). 



5. 5.1 Oorlewendes is dakloos gelaat omdat die huise vernietig is; 

 5.2 Gewasse is vernietig wat tot voedseltekorte gelei het; 

 5.3 Swak infrastruktuur soos paaie en brûe het in duie gestort; 

 5.4 Geen gesondheidsorgfasiliteite; 

 5.5 Besighede is beïnvloed sodat baie oorlewendes hulle werk verloor het. 

6. 6.1 Bou spesiaal versterkte geboue; 

 6.2 Voed mense op; 

 6.3 Om rampvoorraad voorhande te hê; 

6.4 Vroeë waarskuwings moet uitgereik word. 

 

AKTIWITEIT 15 – NASIENRIGLYN: 

1. Aktiewe vulkane is vulkane wat gereeld uitbars, byvoorbeeld elke20 jaar.  

2. 2.1 Lawa verwys na vloeibare materiaal wat op die aardoppervlakte vloei. 

 2.2 Magma verwys na vloeibare materiaal binne die aardkors. 

3. 3.1 Vulkaniese as kan geboue bedek en plantegroei verswelg. 

 3.2 Mense kan siek word as gevolg van die inaseming van die as. 

4. 4.1 Die as van vulkaniese uitbarstings kan die vlieënier se uitsig blokkeer, wat  

  vlieg moeiliker maak. 

 4.2 Die as van vulkaniese uitbarstings is gevaarlik vir die vliegtuig se enjins. 

5. 5.1 Negatiewe effekte van vulkane  

 Lawa-vloei brand en begrawe plantegroei en geboue  

 Aardbewegings wat met vulkane geassosieer word, kan moddervloei 

bevorder  

 Verharde lawa kan mense beseer of doodmaak  

5.2 Positiewe effekte van vulkane 

 Vulkaniese as kan as kunsmis vir grond dien  

 Vulkaniese streke soos Hawaii word toeriste besienswaardighede  

 Ondergrondse water in vulkaniese streke is warm genoeg om as 

verwarmingsisteme gebruik te word asook vir elektrisiteitsopwekking 

 


