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Glöm inte rita ut färdvägen på din karta under resans gång!

4. Gradnätet är ett rutsystem som täcker kartbilden av vår jord för att vi ska kunna fastställa olika
platsers position. Gradnätet är uppbyggt av breddgrader (latituder) och längdgrader (longituder)
och används för visa var något eller någon befinner
sig på jorden. Longituderna utgår från Greenwich
i London, medan latituderna utgår ifrån ekvatorn.
Din mobil använder sig av detta gradnät och med
hjälp av satelliter fastställer den din position.
Stockholms latitud och longitud i gradnätet är till
exempel 59 grader nord och 18 grader öst, Malmös
latitud och longitud är 55 grader nord och 13 grader öst.

Resan fortsätter från Alperna ner i de frodiga odlingslandskapen i Centraleuropa. Där fortsätter
jakten på Holger via båt på en av Europas största
floder, Donau.
1. Donau är Europas näst längsta flod.
a) Hur lång är floden Donau?
b) Genom vilka fyra huvudstäder rinner
		 Donau?
c) Vilken är Europas längsta flod?

2. På sin resa längs med Donau passerar Esmé och
Mortensen olika naturtyper.
a) Nämn tre olika naturtyper som de passerar
		 på sin färd längs med Donau?
b) En stor del av Centraleuropa har inlandskli		 mat. Vad utmärker denna typ av klimat?
		 Jämför inlandsklimat och medelhavsklimat.
		 Vilka är det främsta skillnaderna?
c) I Centraleuropa är jordbruk en viktig näring.
		 Vilka miljöproblem kan jordbruk medföra?

a) Varför är det viktigt att ange nordlig – sydlig,
		 respektive östlig – västlig längd när du anger
		 olika positioner på kartan?
b) På vilken latitud och longitud hittar du
		 Tjeckiens huvudstad?
c) På vilken position befinner du dig?
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ett helt skyddat naturområde som
ägs av staten och som finns till för att
bevara känsliga eller unika
naturmiljöer.
ett område som kan vara i privat
ägo och som skyddas i syfte att
bevara biologisk mångfald och
värdefulla naturmiljöer.
något vi människor utnyttjar eller
använder oss av från naturen, till
exempel skog, olja eller vatten.
natur som i huvudsak inte har
påverkats av människor
natur som människor i olika stor
utsträckning har förändrat på
något sätt
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