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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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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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Reagensglas

Akrylmaling i forskellige farver

Skånsk basalt er finkornet og sort. Overfladen har typisk mange fordybninger. Det
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blok og stammer fra Åland.

Sandsten er ofte lagdelte med runde korn.
Hvis de er stribede, er striberne helt gennemgående.
Sten er hårdt sammenpressede sandkorn,
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De kan stamme fra alle geologiske tider.
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Lav et skema, hvor du noterer temperaturen ved forsøgets start og derefter hvert 10. minut.
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Kan du komme med eksempler fra hverdagen, hvor du oplever albedo-effekter?

