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Sten
hvad er det, og hvor
kommer den fra?

Rød sandsten er dannet af kvartskorn, der
er omgivet af hæmatit (et jernmineral),
som giver den røde farve. De stammer fra
Østersøområdet og er bragt til Danmark af
isen fra Baltikum.
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Sandsten er ofte lagdelte med runde korn.
Hvis de er stribede, er striberne helt gennemgående.
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der holdes sammen af fx kalcit, ler eller
silikat. Det er aflejret sand fra fx havbund
eller ørken.

Sten

Vi kender uldhårede
mammut som Enmammutsteppens
absolutte gigant på med en højde på omkring 3-4
Ormerørssandsten har en nopret, plettet
sandsten er ru som sandpapir, hvis
overflade med stribede sideflader. Striberman mærker på en ny brudflade.
er det, og hvor
ne er spor
efter gravende
dyr. sidste
Stenenes
meter. Men vidste
du,
at de
mammutter
i verden
kun var ca. 1,5 hvad
–2 m høje?
De kan stamme fra alle geologiske
tider.
farve går fra sandfarvede til brunlige nuancer.

kommer den fra?

Den uldhårede mammut var en elefant tilpasset til istidsmiljøet, og den forsvandt fra Danmark, da WeichSten af østersøkalk er gråhvid til grå med rød- Kalk er dannet ved udfældning eller aflejring af
opløst kalk eller af kalkskelletter
lige eller rødbrune
skjolder.atter
Kan også være
sel-istiden ophørte,
og det
blev
varmere.
Mens hovedparten af mammutterne forsvandt for godt
ensfarvet. Under lup kan man se de små fos- af bittesmå dyr i havet. Kalk er blødt og
kan let ridses i med en kniv. Mange kalksiler, der ofte gemmer sig i stenen. Kan let
kniv. Stammer fra bundenen
af
sten
erbestand
fyldt med borehuller
efter boreRød
sandsten
er dannet
af kvartskorn,
der
10.000 år siden,ridses
såmedoverlevede
lille
helt
isoleret
på Wrangler
Ø i deteraller
Sibirien
Sandsten
oftenordøstligste
lagdelte med runde
korn.
Østersøen omkring Öland, Gotland og Åland. orm eller boremusling. Dannet i PalæozoEr ført hertil med de baltiske isstrømme.
ikum, Mesozoikum
eller Tertiær.
er omgivet
af hæmatit
(et jernmineral),
Hvis
de
er
stribede,
er
striberne
helt
gentil for omkring 3700
år siden. Daderisen
smeltede
efter
sidste istid, steg havene og isolerede det, der blev til
Kinnediabas genkendes på overfladen,som
er Basalt
har ofte
en mørk
overflade.
Stene- De stammer fra
giver
den
røde
farve.
nemgående.
mørk og nopret som et blomkål.
ne er sorte med tætte, små krystaller.
Wrangler Ø fra fastlandet.
De mammutter,
der
blev afskåret
fra ”omverden”.
Indeholder korn af det jernholdige
mineral
Bjergarten er ikke så
almindelig
i Nordens
Østersøområdet
oglevede
er
bragther,
til Danmark
af
olivin, der forvitrer og ruster væk. Kinnediabas er en typisk ledeblok, der er ført med
isen fra Väneren (centrale Sverige). Dannet i
slutningen af Perm.

fjelde.

isen fra Baltikum.

Sten er hårdt sammenpressede sandkorn,

af fx kalcit,
eller
Man ser ofte, at hvirveldyr isoleret på øer udvikler dværgformer. Der erder
fxholdes
fundetsammen
dværgformer
af ler
mamsilikat. Det er aflejret sand fra fx havbund
Skånsk basalt er finkornet og sort. Overfladen
har typisk mangei fordybninger.
Det
mut på Kreta ogskyldes
Cypern
Middelhavet,
og nogle af dem blev så små, ateller
de var
på højde med et 5-års barn
ørken.
at det jernholdige mineral olivin, der
ruster væk. Bjergarten er dannet i små vulog kun vejede ca.
350
Forskerne
kan dog ikke give en forklaring på, at mammutterne på under 800.000
kanrør
i Skåne i kg.
Jura. Skånsk
basalt er derfor
Ormerørssandsten har en nopret, plettet
En sandsten er ru som sandpapir, hvis
overflade med stribede sideflader. Striberman mærker på en ny brudflade.
Porfyr minder lidt om en rosinbolle med
Ålandskvarts-porfyr kendes på en rødlig til
ne
er
spor
efter
gravende
dyr.
Stenenes
tæt, ensartet grundmasse og spredte
brunlig grundmasse med talrige ærtestore
De kan stamme fra alle geologiske tider.
og runde strøkorn. Strøkornene af kvarts er strøkorn. Er en af de almindeligste dagfarve
går fra
sandfarvede
til brunlige nuanpå danske
strande.
grå, blålige eller næsten sorte. Desuden
ses bjergarter
op til 2 cm store kalifeldspatkorn og små
Dagbjergarter
er magma,og
der er størknet
påpletter
øerne
Wrangel
Ø, Kreta
Cypern på et kort.
af mørke mineraler.
Det er en cer.
ledepå jordoverfladen eller i revner lige under
en typisk ledeblok og ført med de baltiske
og svenske isfronter under sidste istid.




Find

blok og stammer fra Åland.

jordoverfladen.

Diskuter i grupper og på klassen, hvilke grunde der kan være til, at mammutterne
blev mindre, da de blev
øer. til grå med rød- Kalk er dannet ved udfældning eller aflejSten afisoleret
østersøkalkpå
er gråhvid
lige eller rødbrune skjolder. Kan også være

ring af opløst kalk eller af kalkskelletter

Er ført hertil med de baltiske isstrømme.

ikum, Mesozoikum eller Tertiær.

dyr ilevede
havet. Kalk
blødt og
Under lup kan man
se de småtrogononterii),
fos- af bittesmåder
Den størst kendte elefanttypeensfarvet.
er Steppe-mammut
(Mammuth
i deternordlige
kan
let
ridses
i
med
en
kniv.
Mange
siler,
der
ofte
gemmer
sig
i
stenen.
Kan
let
Europa og Asien for 600.000-370.000 år siden – altså mange 100.000 år før sidste istid. Den var 4,5 kalkm
ridses med kniv. Stammer fra bunden af
sten er fyldt med borehuller efter boreover ryggen og vejede 18 tons.
Østersøen omkring Öland, Gotland og Åland. orm eller boremusling. Dannet i Palæozo

Med en vægt på 18 tons, bar hvert mammutben adskillige tons. Diskuter i grupKinnediabas genkendes på overfladen, der er Basalt har ofte en mørk overflade. Stenepen hvilken type form
der
er mest fordelagtigt
i forhold
til at
bære
en
mørkpå
og benet,
nopret som
et blomkål.
ne er sorte
med tætte,
små
krystaller.
korn
af det
jernholdige
er ikke så almindelig i Nordens
sådan vægt? S-form,Indeholder
som det
ses
hos
hunde,mineral
eller enBjergarten
I-form (søjleformet).
olivin, der forvitrer og ruster væk. Kinnedia- fjelde.
Begrund jeres svar. bas er en typisk ledeblok, der er ført med
isen fra Väneren (centrale Sverige). Dannet i

Perm. mindre eller større over tid, er fødemængde-behovet og
En anden udfordring for dyr, slutningen
der entenafbliver
stofskiftet.
Skånsk basalt er finkornet og sort. Overfla

den har typisk mange fordybninger. Det
skyldes at det jernholdige mineral olivin, der
Mht. størrelsen på et
dyr - hvad betyder ændringer af rumfang/overfladeforhold
ruster væk. Bjergarten er dannet i små vuli Skåne i Jura.
Skånsk basalt
er derfor
fra mindre til størrekanrør
og omvendt
i forhold
til at
holde på varmen?
en typisk ledeblok og ført med de baltiske
og svenske isfronter under sidste istid.

Stofskiftet – altså forbrugt energi til at opretholde livet pr. kg. kropsvægt - ændres i forhold til størrelse. Små pattedyr har et højereÅlandskvarts-porfyr
stofskifte end store
pattedyr.
Detilbruger
simpelthen
pr. kg
Porfyr
minder lidtmere
om enenergi
rosinbolle
med
kendes
på en rødlig
tæt,
ensartet
grundmasse
og
spredte
brunlig
grundmasse
med
talrige
ærtestore
end store pattedyr.


Hvad betyder det i

og runde strøkorn. Strøkornene af kvarts er
grå, blåligetil
eller
næsten sorte.
ses
forhold
behovet
for Desuden
føde, når
op til 2 cm store kalifeldspatkorn og små
pletter af mørke mineraler. Det er en ledeblok og stammer fra Åland.

strøkorn. Er en af de almindeligste dagbjergarter
på danske
strande.
man
bliver
større?

Dagbjergarter er magma, der er størknet
på jordoverfladen eller i revner lige under
jordoverfladen.
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Sandsten er ofte lagdelte med runde korn.
Hvis de er stribede, er striberne helt gennemgående.
Sten er hårdt sammenpressede sandkorn,
der holdes sammen af fx kalcit, ler eller
silikat. Det er aflejret sand fra fx havbund
eller ørken.
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farve går fra sandfarvede til brunlige nuancer.

En sandsten er ru som sandpapir, hvis
man mærker på en ny brudflade.

Sten af østersøkalk er gråhvid til grå med rødlige eller rødbrune skjolder. Kan også være
ensfarvet. Under lup kan man se de små fossiler, der ofte gemmer sig i stenen. Kan let
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Østersøen omkring Öland, Gotland og Åland.
Er ført hertil med de baltiske isstrømme.

Kalk er dannet ved udfældning eller aflejring af opløst kalk eller af kalkskelletter
af bittesmå dyr i havet. Kalk er blødt og
kan let ridses i med en kniv. Mange kalksten er fyldt med borehuller efter boreorm eller boremusling. Dannet i Palæozoikum, Mesozoikum eller Tertiær.

De kan stamme fra alle geologiske tider.
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