Opgaver til brug ved
ekskursion til

Karlstrup Kalkgrav
Huskeliste til læreren:
Kompasser, GPS, målebånd, murehammere,
sikkerhedsbriller, plastbægerglas og plastbokse,
måleglas, saltsyre, tændstikker, fugeskeer,
vægte, flora-bøger og duge til bestemmelse af
planter, dunk til vand, plaster, tavlevinkelmåler,
tape, snor.
Huskeliste til elever:
Fornuftigt tøj i forhold til vejrudsigten,
madpakke, noget at drikke, lineal, blyant,
vinkelmåler, i-pone, hammer

Hvis I har en I-Phone bør I installerer en af disse apps:
http://store.ovi.com/content/16962?clickSource=recommended
http://gallery.mobile9.com/f/1068107/
http://itunes.apple.com/us/app/angle-meter-free/id436775826?mt=8’

Opgave
Togturen frem og tilbage kan bruges på at læse, forberede sig på og løse
opgaverne her i hæftet.
Opgaverne afleveres ved ankomsten til Sjælør Station som par-opgave, og der
gives en karakter for naturfaglige og matematiske kompetencer.
Skal du vide mere om Karlstrup Kalkgrav og ikke mindst om Danmarks natur og om
geologiske historie så:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/88360_Geologi.pdf
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1: Foldede og lige skrænter
Foldningerne i skrænterne er dannet af mosdyr, der har dannet banker i lavt vand.
Foldningerne er stejlest mod sydøst. En varm havstrøm er kommet fra den retning
og mosdyrbankerne er vokset mod den varme havstrøm.
Det er mulig at se spor efter dette, da nogle af siderne i kalkgraven er foldede og
andre er lige.


Tegn en skitse af profilen af skrænterne på de forskellige sider af
kalkgraven



Hvordan er dine skitser i overensstemmelse med teorien om, at
mosdyrbankerne er vokset mod den varme havstrøm fra syd øst?
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2.

Tegn en profil af en skrænt


Giv en forklaring på, hvorfor nogle af siderne i kalkgraven har foldede
lagdeling og andre har lagdeling med parallelle lag. Brug evt. et stykke papir
til støtte din forklaring.

Udvælg én af skrænterne og tegn en profil af skrænten i et passende
målestoksforhold.
Et passende målestoksforhold er afstanden mellem pegefinger og tommelfinger set
gennem en strakt arm.
I kan også bruge en lineal holdt i strakt arm.
Bestemmelse af målestoksforholdet for din tegning og tykkelsen af de enkelte lag i
skrænten:
En fra gruppen, som kender sin højde, stiller sig oven på uren foran skrænten.
Da I kender personens højde, kan I finde de enkelte lags tykkelse.


Tegn, skriv og beregn:
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3

Hvilken isstrøm kunne have dannet folderne i kalk-lagene?

De sidste tre istider har sat spor i det danske landskab.
Når en gletscher glider frem, vil den
skubbe jordlagene foran sig op i
såkaldte foldninger.
Under den sidste istid var Danmark i
perioder dækket af tre isstrrømme,
der kom fra forskellige retninger.

Norske isstrøm
28000 før nu.

Svenske isstrøm
24000 før nu.

Baltiske isstrøm
18000 før nu.

Foldninger i Karlstrup Kalkgrav er ikke dannet af isen under sidste istid. Foldninger i
kalkgraven kunne ved en fejl tolkes som spor efter en istid.


Hvilke af de tre isstrømme kunne ved en fejl tolkes som årsag til
foldningerne?
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4.

Brug af tangens til at beregne højden af en skrænt

I kan bruge denne formel, når I skal beregne højden af en skrænt.

tan(u ) * tan( v)
hd*
tan( v)  tan(u )
Afmål en længde, ved at tage et antal 1 meter skridt.
Vinklerne kan du finde, når I ved at længden at en tommelfinger i strakt arm (fra
negl til grundled) er ca. 10°.
For at gøre det så nøjagtigt som muligt, kan I alle i gruppen udføre målinger, og
tage et gennemsnit.
I kan også bruge disse vinkelmålere på jeres I-phone.
http://store.ovi.com/content/16962?clickSource=recommended
http://gallery.mobile9.com/f/1068107/
http://itunes.apple.com/us/app/angle-meter-free/id436775826?mt=8’


Vis jeres beregninger, og vurder jeres resultat
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5.

Den geologiske histories trappe.

Ca 1 meter under vandoverfladen finder I fiskelaget. I søens østligste hjørne er det
muligt at se dette lag, når de rigtige lysbetingelser er til stede.
Fiskelaget er dannet for omkring 65 mio. år siden. Dengang lå Karlstrup Kalkgrav
på bunden af et omkring 200 m dybt hav på samme breddegrad som Italien i dag.
Trappen er omkring 14 meter høj.
Når du går ned af trappen, går du samtidig tilbage i den geologiske historie.



Hvor mange år går du tilbage i historien, når I tager et trin ned af trappen?
Vis jeres beregninger.
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6.

Der er kalk i det hele. (eksperiment ved samlingssted)

En måde at påvise kalk på er ved at påvise dannelse af CO2 ved tilsætning af en
syre.
Materialer:
Sikkerhedsbriller
Syltetøjsglas
Saltsyre
Tændstikker
En lille klump kalk kommes i et glas. Tilsæt en lille mængde syre, og påvis CO2 ved
hjælp af en tændstik.


Skriv det kemiske reaktionsskema for processen mellem forskellige syrer og
kalk



Tag et stykke kalk med hjem. I fysiklaboratoriet skal I forsøge at omdanne
jeres kalk til mørtel.
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7.

Faglig læsning om Karlstrup Kalkgrav.

Læs artiklen på de to næste sider om Karlstrup Kalkgrav.
Skriv nøgleord i forhold til områderne:

Hvad er kalk, hvad bruges det til og af hvem, hvornår og hvorfor er der gravet
et hul lige her?

Søen
Hvilke forhold gør netop denne sø interessant?

Geografien i kalk, kridt, flint og fossiler.
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8.

Fossiljagt

Forsøg at finde så mange forskellige fossiler som muligt.
Brug hovedet og fugeskeen før hammeren.


Skriv navnet og tegn dem, I fandt.
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9.

Eksperiment til beregning af porøsitet i kalkaflejringen.

Bestem porøsiteten (procenttal for huller) i kalken.
Kalken i Karlstrup Kalkgrav er fuld af huller, men hvor mange?
Til jeres eksperiment skal I bruge et eller flere bægerglas, måleglas og en vægt
til at bestemme et eller flere kalkstykkers vægt (m) og volumen (V). Massiv kalk
har massefylden 2,71 g/cm3. Hullerne er sandsynligvis fyldt med vand.
Porøsiteten kan beregnes ved denne formel:

m
 2,71
porøsitet  V
1,71 * 100



Brug disse oplysninger og beregn porøsiteten i kalken.

Olie og gas findes i hulrum i kalklag, der er dannet langt tidligere (200 mio. år
siden). Kalken over vandoverfladen i Karlstrup Kalkgrav ligger over fiskeleret og er
dannet senere (65 mio. år siden).
Mellem 1957 og 1973 blev der gravet 3,5 mio. tons kalk.
Antag, at hullerne i kalken var fyldt med olie, samt at kalken, da den blev gravet op
stadig indeholdt olie.
I Danmark bruger hver dansker energi svarende til ca. 4m3 olie om året.
Det betyder, at hvis der havde været olie i hulrummene, ville olien i Karlstrup
Kalkgrav kunne dække Danmarks energiforbrug i ca. 7 dage
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Vis udregninger, så I kan komme frem til det resultat.

10. Bestemmelse af træ og urteagtige vækster.
Vegetationen i Karlstrup Kalkgrav er kendetegnet ved at være pioner-planer.
Dvs. planter, der først vil indtage et nyt landområde. Ex Peberholmen (den nye ø i
Øresund, der forbinder Øresundstunnelen med Øresundsbroen) er et stykke nyt
landområde. De planter, der gror der, er pionerplanter.
Karlstrup Kalkgrav er også et nyt område, og vegetationen svarer til den
vegetation, der groede i Danmark umiddelbart efter afslutningen af sidste istid.
Lærerne medbringer plantebøger.


Bestem mindst 5. træagtige vækster og 8 urteagtige vækster. Tegn og skriv
navnene.
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