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Antarktis er det koldeste sted på Jorden. Det ligger længst mod syd. Der er is og sne alle vegne. Og der blæser
meget. Læs mere om Antarktis i denne bog. Lettal: 16 Bogen tilhører serien Min første bog.Der findes frit
tilgængelige opgaver til bogen på www.turbine-undervisning.dk.
Wimmelndes Leben, dichter tropischer Wald - so hat es offenbar vor gut 50 Millionen Jahren an den Küsten
der Antarktis ausgesehen. Der politische Status der Antarktis südlich 60° S wird durch das Antarktische
Vertragssystem bestimmt. Antarktis, som även är en egen djurgeografisk region (antarktiska regionen), är till
skillnad från Arktis en riktig kontinent med en landmassa som ligger ovanför havsytan. Det kaldes derfor også
for Sydpolsegnene. Antarktis är land- och havsområdena kring Sydpolen. Antarktis omfatter kontinentet
Antarktika, som har et areal på 14,4 millioner km². „Die Antarktis ist immer noch ein ferner, abgeschiedener
und menschenleerer Ort. Manner on ümbritsetud Lõuna-Jäämerega, mida … Antarktis er et kontinent hvis
midte ligger tæt på den geografiske sydpol. Schutz der Antarktis Und manchmal knackt das Eis. Manner on
ümbritsetud Lõuna-Jäämerega, mida … Antarktis er et kontinent hvis midte ligger tæt på den geografiske
sydpol. Hier kann man die Herrlichkeit und Großartigkeit der … Antarctica: Gentoo Penguin webcam:
worldwide first penguin webcam from the continent of ice and rock. Antarktis omfatter kontinentet
Antarktika, som har et areal på 14,4 millioner km². [kilde mangler] Ligesom Arktis har Antarktis lave
temperaturer året rundt, især i vinterperioden omkring juni … Antarktis er fellesnemninga på det antarktiske
kontinentet (Antarktika) i Sørishavet og havområdane som omgir det. [kilde mangler] Ligesom Arktis har

Antarktis lave temperaturer året rundt, især i vinterperioden omkring juni … Antarktis er fellesnemninga på
det antarktiske kontinentet (Antarktika) i Sørishavet og havområdane som omgir det. Kreuzfahrt in die
Antarktis: Königspinguine, Eisberge, Wale und ein Sturm im Südpolarmeer. Antarktis on meie planeedi
lõunapoolseim manner, mis asub asümmeetriliselt ümber lõunapooluse. Videos, Fotos, eine Expedition mit
der MS Bremen. Gemäß Artikel IV und VI des seit 1961 geltenden Grundvertrages betrifft das
Übereinkommen alle Land- und Eisflächen südlich der genannten geographischen Breite.

