Tilbage til istiden - et fælles fokusområde

5

3.2 CO2’s opløselighed i vand
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Sådan gør du


Sandsten er ofte lagdelte med runde korn.
Hvis de er stribede, er striberne helt gennemgående.

Lav to vandbade - Et med isvand og et med varmt vand.

Observer hvad der sker i koblerne.

Skånsk basalt er finkornet og sort. Overfladen
har typiskkan
mange

Når koblerne har stået i 10
minutter,
dufordybninger.
teste luftenDet
(gassen) i poserne med en CO2—indikator.
skyldes at det jernholdige mineral olivin, der
ruster væk. Bjergarten er dannet i små vulkanrør i Skåne i Jura. Skånsk basalt er derfor
Arbejdsspørgsmål
en typisk ledeblok og ført med de baltiske
og svenske isfronter under sidste istid.

Hvad observerede du i de to kolber?

Ålandskvarts-porfyr kendes på en rødlig til
Hvilken gas blev opfanget i poserne?

Porfyr minder lidt om en rosinbolle med
tæt, ensartet grundmasse og spredte
brunlig grundmasse med talrige ærtestore
Forklar med dine egne ord sammenhængen
mellem
vandtemperaturen,
og hvor
op2 der blevdagEr meget
en af deCO
almindeligste
og runde strøkorn.
Strøkornene
af kvarts er strøkorn.
løst i vandet.
grå, blålige eller næsten sorte. Desuden ses bjergarter på danske strande.
op til 2 cm store kalifeldspatkorn og små
Dagbjergarter er magma, der er størknet
Forklar hvorfor en faldende havtemperatur
i perioder
pletter af mørke
mineraler.med
Det erkoldere
en lede- klima kan have en forstærkende effekt
på jordoverfladen eller i revner lige under
på udvikling af et koldere klima.blok og stammer fra Åland.
jordoverfladen.

Forklar også hvorfor en stigende havtemperatur i perioder med varmere klima kan have en forstærkende
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