GEOGRAFENS TESTAMENTE – EUROPA AVSNITT 2
Av: John Oskarsson och Jimmy Jansson
Glöm inte rita ut färdvägen på klassens gemensamma väggkarta (eller din egen karta) under resans
gång!

3. I första avsnittet av Geografens testamente Europa fick du lära dig vad endogena (inre) processer) är. Exogena (yttre) processer förändrar också
naturlandskapet genom påverkan utifrån.
a) Alperna är en ganska “ung” bergskedja i
		 relation till hur gammal jorden är, bara cirka
		 40 miljoner år gammal. Det kan man faktiskt
		 se om man tittar på de olika topparna.
		Hur då?
b) Den nordiska bergskedjan Skanderna är
		 betydligt äldre än Alperna. Närmare bestämt
		 400 miljoner år gammal. Det syns också
		 ganska tydligt. På vilket sätt? Vilka natur		 krafter kan tänkas ligga bakom det?
c) Runt om i världen finns många stora bergs		 kedjor. Förklara den process som ligger
		 bakom att en bergskedja bildas.

1. I första avsnittet åkte Esmé och Mortensen över
Egeiska havet, som är en del av Medelhavet. I andra avsnittet åker de vidare över en annan del av
Medelhavet.
a) Vad heter den del av Medelhavet som
		 ligger mellan Balkanhalvön och Italien?
b) Vad heter halvön där Italien ligger?
c) Vad heter bergskedjan som sträcker sig
		 genom i princip hela västra Italien,
		 från norr till söder?
2. I norr möter den italienska bergskedjan en ännu
större och mer massiv bergskedja, nämligen Alperna. Ännu en gång försöker bröderna i Svarta solen
att villa bort Mortensen och Esmé för att de inte
ska veta vilket land de befinner sig i när de färdas i
Alperna. Ni måste hjälpa till igen!
a) Genom vilka länder sträcker sig bergskedjan
		Alperna?
b) Europas högsta berg ligger i Alperna.
		 Vad heter berget och hur högt är det?
c) Hur ser karttecknet för “meter över havet”
		 ut och hur förkortar man det?
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