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Alternativ till exkursionen (3 hp) 
 
Huvudmålet för fältresan är att ni som studenter ska fördjupa och integrera er 
kunskap om ökensmiljöer. Även om du inte kan följa med på exkursionen slutföra 
kursen genom att istället göra en skriftlig uppgift. Ditt uppdrag är att välja en 
amerikansk nationalpark från listan nedan och skriva en rapport (ca 5 A4 sidor) 
enligt beskrivningen nedan. Du kan skriva din rapport på svenska eller engelska. 
Varje student måste lämna in en individuell rapport. 
 
Introduktion 
Beskriv platsen för parken och ge en kort historia av parkutvecklingen (varför var det 
viktigt att bevara just detta område). 
 
Klimat-, väder- och transportprocesser 
Varför är den här parken (eller en del av den) en öken? Beskriv den årliga 
temperaturvariationen, regnmängd och eventuella geografiska omständigheter som 
kan bidra till att det är en öken. Vilken typ av klimat är dominerande? Är vatten eller 
vind det dominerande transportmedlet i detta område, eller är de båda viktiga? 



 
Landforms / jord / hydrologi 
Beskriv några speciella egenskaper (sanddyner, playa sjöar, ventifakter, oaser etc.) 
inom parken och förlara hur dessa är ett resultatet av tektonik, klimat, 
väderleksförhållanden eller transportprocesser som beskrivs ovan. 
 
Vegetation 
Beskriv de olika typerna av växter (ge några specifika exempel) som finns här. 
Finns det någon variation i den typ av vegetation som finns i olika delar av parken? 
Vad orsakar denna variation? Vilka slags anpassningar har dessa växter som finns i 
denna park gjort för att överleva i ökenmiljön? 
 
Djurliv 
Beskriv vilka slags djur (ge några specifika exempel) som finns här. Vad äter djuren 
och hur får de vatten? Vilka slags anpassningar har några av dessa djur gjort för att 
överleva i denna ökenmiljö? 
 
Referenser 
Ange de informationskällor du har använt (webbplatser, böcker, tidningsartikel etc.) 
för både texten och eventuella bilder. Lägg referenser i din text (antingen, 
Författare, 2017 eller med fotnoter) för fakta från var du tar dina fakta från. Du kan 
starta dina studier på National Park Service hemsida www.nps.gov, men var noga 
med att inkludera andra resurser för att göra en mer djupgående rapport. Plagiera 
inte text eller data för att slutföra ditt uppdrag, det är oärligt och kan vara olagligt. 
 
Rapport-format 
Rapporten ska skrivas, dubbelsidig, 12-punkts teckensnitt. Rapporten kan skickas 
via e-mail till otto.hermelin@geo.su.se 
 
Snigelpost  
Otto Hermelin 
Institutionen för geologiska vetenskaper 
Stockholms universitet 
106 91, Stockholm 
 
eller lämnar du den i samband med tentan. 
 
Utvärdering 
Målet är att visa din förståelse för samspelet mellan geologi, klimat och biologi i 
ökenmiljöer. Rapporten kommer att betygsättas med antingen G (godkänd) eller U 
(underkänd), men du kommer också att få kommentarer på ditt arbete.  
 
 
National Parks: Death Valley, Joshua Tree, Casa Grande Ruins, Organ Pipe 
Cactus, Petrified Forest/Painted Desert, Wupatki NM, Grand Canyon, Bryce Canyon 
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