GEOGRAFENS TESTAMENTE – EUROPA AVSNITT 6
Av: John Oskarsson och Jimmy Jansson
Glöm inte rita ut färdvägen på din karta under resans gång!

4. Människor har historiskt sett alltid bosatt sig
nära kust och vattendrag.
a) Vilka möjliga förklaringar finns det till att
		 människor har valt att bosätta sig nära
		vatten?
b) Våra världshav är idag hårt belastade och
		 påverkas negativt på olika sätt av männis		 kors aktiviteter och verksamheter.
		 Ge exempel på vilka miljöproblem som sjöar,
		 vattendrag och hav drabbats av och som
		 orsakas av människan.

Med start i Frankrike fortsätter Esmé och Mortensen sin resa söderut längs med Atlantkusten.

1. Både Spanien och Portugal har en lång kust mot
Atlanten.
a) Vad är namnet på den stora halvö där
		 länderna Spanien och Portugal ligger?
b) Uppskatta med hjälp av en karta hur lång
		 kuststräcka mot Atlanten som länderna har
		tillsammans.
c) Spanien har det mesta av sin kust vid ett
		 innanhav. Vad heter det innanhavet?
		 Vad är ett innanhav?

Källor att använda: Naturskyddsföreningen, havet.
nu, havochvatten.se, Greenpeace
5. Oavsett var du hämtar din information ifrån är
det alltid viktigt att vara källkritisk.
a) Vilka står bakom de olika källor som du
		 använde i föregående uppgift? Är det
		 privatpersoner, organisationer, politiska
		 partier, medier, företag, stat eller kommun?
b) Är någon källa mer tillförlitlig än någon
		 annan? Det vill säga, är det någon källa du
		 litar mer på? Varför?
c) Är någon källa mindre tillförlitlig? Varför?

2. Frankrike och Spanien är länder med ett tydligt
kustklimat.
a) Vad skiljer kustklimat från inlandsklimat?
b) Mortensen och Esmé passerar en stor bergs		 kedja på sin väg mellan Frankrike och
		 Spanien. Vad heter den?
c) I bergskedjan mellan Frankrike och Spanien
		 ligger en av Europas mikrostater.
		 Vad heter landet?
d) I Europa finns ytterligare fem så kallade
		 mikrostater. Vilka är de?

Extrauppgift
Sintra i Portugal, som Esmé och Mortensen besöker, finns med på UNESCO:s världsarvslista.
a) Vad är UNESCO för något?
b) Är någon plats i Sverige med på UNESCO:s
		världsarvslista?

3. Där Europa möter Afrika passerar Mortensen
och Esmé Gibraltar sund.
a) Vad är ett sund? Skriv eller rita din
		 förklaring till begreppet.
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mikrostaten:

bergskedjan:

innanhavet:

halvön:

6. KUST OCH HAV

