
EENHEID 4:

FISIESE KENMERKE EN MENSLIKE AKTIWITEITE
Gevallestudie: Nedersettinqs en paaie: Watter impak het dit op die omqewinq?
Aktiwiteit (p. 49)

1. Kyk na die twee tekeninge van dieselfde plek op bladsy 48. Wat is die verskil in tydtussen die twee tekeninge?

2. Skryf 'n opsomming van die mamer waarop menslike aktiwiteite, soos die bou vanpaaie, die gebied verander het. Gebruik die volgende teks om jou te help.
Menslike aktiwiteite was lank gelede boerdery en vissery.
Mense het die rivier vir hulle water gebruik. Die belangrikste vorms van vervoer was
perdekarre en loop. Menslike aktiwiteite later in dieselfde gebied sluit in mynbou,
boerdery, fabriekswerk en dienste. In 2010 word die rivier gebruik vir mynbou en
fabrieke. Daar is verskillende tipes vervoer soos, motors, treine en busse/bote.

3. Kyk na die foto's op bladsy 49. Verduidelik watter impak die bou van paaie
waarskynlik op die natuurlike omgewing het.
3.1 Landskappe word verander (gewysig) om die roete van die pad uit te lê.

Bv. bome word afgekap en berge en heuwels word met springstof oopgeskiet waar
die pad gebou moet word.
Die qevolq? Die natuurlike habitat word beskadia en/of ontwrig.

3.2 Toenemende getalle mense kom woon naby die paaie. Gevolglik vind daar al hoe
meer samedromming in hierdie gebiede plaas — meer hulpbronne word benodig en
gebruik.

3.3 Die konstruksiewerk aan die paaie veroorsaak besoedeling (bv. van materiaal en
masjinerie wat vir bouwerk gebruik word en wat ook afvalstowwe lewer).

3.4 Voertuie op paaie veroorsaak besoedeling (koolstofvrystellings uit enjins).

Gevallestudie : Damme : Watter impak het dit op die
omqewinq?

Aktiwiteit (p. 51)

1. Kaartleesvaardighede: Kyk na die kaart op bladsye 52 en 53. Jy sal Sien hoe die
Oranjerivier op verskillende plekke tussen sy oorsprong en mond gebruik word.

2. (a) Benoem drie dorpe op die Oranjerivier.

(b) Benoem tweed mme op die Or njerivier.


