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Lämningarna efter den senaste istiden syns överallt i Sverige: Landhöjning, räfflor i berg och jättekast
påminner om den 34 kilometer tjocka isen. Studiet av istiden har revolutionerat hur vi ser på jordens
utveckling, och hur landskap och ekosystem förändrats. Istiden granskar lämningar från kontinenter och data
från kärnan av en glaciär, och berättar historierna bakom vetenskapen. Jamie Woodward undersöker de
märkliga miljömässiga förändringarna som ägde rum under kvartärperiodens istid. Han utforskar bidragen från
de ledande aktörerna i de stora debatterna och presenterar några av de geniala metoder som har använts för att
få fram information om vårt geologiska förflutna.
TIRSLUNDSTENEN er en vandreblok som ligger i Tirslund plantage 4 km vest for Brørup i Sydjylland.
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Varför inträffar en istid/Vad beror glaciationscyklerna på. Weichsel-istiden opdeles i 3 overordnede perioder
(og en lang række faser) Tidlig Weichsel, ca. Perioder. 000 f. 000 f.
Landet gränsar i norr mot Nordsjön, Östersjön och Danmark, i öster mot Polen och Tjeckien, i söder mot
Österrike och Schweiz, samt i väster mot Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna. Bramslev
Bakker Camping ligger på nordsiden af den smukke Mariager Fjord, kun få kilometer øst for Hobro. Cheddar
Man is a human male fossil found in Gough's Cave in Cheddar Gorge, Somerset, England. En betraktelse av

ett fiskeläge med oslagbara naturvärden och storslagen sjöfarthistoria på Österlen: Brantevik. Perioden består
af en række nedisninger, der dog ikke dækkede Danmark. The skeletal remains date to the Mesolithic (ca. 3,4
millioner år siden, hvor menneskets forfædre, Homo habilis, skabte de første redskaber af sten. 115-55. 9100
BP) and it appears that he died a violent death. Næsten alle danske lersorter er fra tertiær- og istiden. The last
glacial period is sometimes colloquially referred to as the 'last ice age', though this use is incorrect because an
ice age is a longer period of cold temperature in which year-round ice sheets are present near one or both
poles.
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