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3.1 Drivhus-effekt
Sten
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Rød sandsten er dannet af kvartskorn, der
er omgivet af hæmatit (et jernmineral),
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Sandsten er ofte lagdelte med runde korn.
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Sten

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
ridses med kniv. Stammer fra bunden af
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.
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Kinnediabas genkendes på overfladen, der er
mørk og nopret som et blomkål.
Indeholder korn af det jernholdige mineral
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slutningen af Perm.

Det skal du bruge





Skånsk basalt er finkornet og sort. Overfladen har typisk mange fordybninger. Det
skyldes at det jernholdige mineral olivin, der
ruster væk. Bjergarten er dannet i små vulkanrør i Skåne i Jura. Skånsk basalt er derfor
en typisk ledeblok og ført med de baltiske
og svenske isfronter under sidste istid.
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Kraftig glødelampe

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.
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Arbejdsspørgsmål
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