GEOGRAFENS TESTAMENTE – EUROPA AVSNITT 7
Av: John Oskarsson och Jimmy Jansson
Glöm inte rita ut färdvägen på klassens gemensamma
väggkarta (eller din egen karta) under resans gång!

4. På resan längre norrut förändras odlingslandskapet och de grödor Mortensen och Esmé möter
är inte alls desamma som dem som odlades i
länderna runt Medelhavet.
a) Vad beror den förändringen i huvudsak på?
b) Vilka grödor finns var i Europa? Markera
		 med kryss i tabellen var man i huvudsak
		 odlar de olika grödorna.

1. Ryssland var tidigare en del av Sovjetunionen.
En union som föll samman och upplöstes 1991.
a) Vilka ytterligare stater, som idag är självstän		 diga, var en del av forna Sovjetunionen?
		 Försök att hitta en äldre karta eller atlas att
		 titta på. Hur såg det ut i övriga Europa?
		 Är det några andra länder eller gränser som
		har förändrats?

			

Norra Europa

Södra Europa

OLIVER		

2. Jordens skogar är viktiga för alla människor och
djur, men trots det skövlas fortfarande stora delar
av jordens skogsområden.
a) Vad kallas det stora barrskogsbälte som
		 sträcker sig över stora delar av norra
		halvklotet?
b) På vilka/vilket sätt är skogen viktig för
		 jorden och för oss som bor här?

MAJS		
VINDRUVOR		
POTATIS		
APELSIN		
TOMAT		
KÅLROT

3. Onegasjön i Ryssland är Europas näst största
sjö.
a) Vilken är Europas största sjö? Titta på en
		 karta och hitta en stad som ligger nära den
		sjön.
b) I vilket land befinner du dig om du badar i
		 Europas tredje största sjö?
c) Kommer du ihåg? När Holger och Mortensen
		 var på äventyr i Norden reste de i ”de tusen
		 sjöarnas land”. Vilket land brukar kallas så?

5. Färden går vidare söderut mot Polen. På resan
passerar de Baltikum.
a) Vilka är de tre länder som ligger i Baltikum?
6. I det här avsnittet syns tydliga tecken på hur
exogena krafter påverkar naturlandskapet. Det
syns till exempel på klipporna längs Portugals
kust och i den öken som möter Mortensen och
Esmé i Polens inland.
a) Förklara begreppen erosion och vittring.
		 Vad är det som sker när dessa krafter
		 påverkar naturlandskapet? Använd gärna
		 klipporna i Portugal och öknen i Polen som
		 exempel i dina förklaringar.
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7. BALTIKUM

