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Floden (1:6) 
Naturen uden nåde  
DR1, 2005, 30 min. 
Tv Dokumentar 
 

Handling 

Filmen følger en million gnuers vandring over Serengeti-sletten i Afrika på jagt efter føde og vand. 
Vandringen følger tørtidens og regntidens komme henover året. 

I løbet af en uge føder gnuerne 100.000 unger på Serengeti- sletten. Her er adgang til græs og vand, men 
gnuernes egen succes og tørtidens komme bevirker knaphed på føde. Vandringen mod nye græsgange 
begynder. Dyrene søger mod Mara floden ved Victoria Søen 200 km mod nord, hvor regntiden har gjort 
området frugtbart. Men inden dyrene kan komme til det eftertragtede græsområde, skal de krydse Mara 
floden, hvor rovdyrene venter, og hvor gnuernes vandring også er en del af deres overlevelse.  

En film om en arts evne til overlevelse, hvor flokken går forud for individet. 

 

Fælles Mål 

Natur/teknik: 
Den fjerne omverden: 

 Beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og 
planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand lys, næring og temperatur på forskellige 
levesteder 

Biologi: 
De levende organismer og deres omgivende natur: 

 Beskrive Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til 
forskellige typer af levesteder og livsbetingelser 

 Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i 
forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur 
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Ideer til undervisningen 

Centrale spørgsmål/emner der kan behandles: 

 Hvad starter gnuernes vandring? 

 Lav en fødekæde/net, hvor gnuerne indgår 

 Hvilken betydning har gnuerne for naturens kredsløb? 

 Gnuerne danner store flokke. Hvilken betydning har flokken for gnuernes overlevelse? 

 Undersøg klimaet: Hvornår er der tørtid/regntid på forskellige tider af året. Forklar hvorfor  

 Tilpasning: Hvordan er gnuerne tilpasset til deres fødeniche og livet på den afrikanske slette 

 Undersøg andre dyr i Afrika der er afhængig af regntiden/ Hvordan klarer de sig, og hvordan er de 

tilpasset?  

 

 

Supplerende Materialer 

 Grundbogssystemerne: 

 BIOS (Gyldendal)   

 Grundbog A fra 7. kl: Græsstepper 

 Xplore (GO) 

 Biologi 7 (Elevbog): Jorden vejr – Dyr og planters tilpasning 

 

 Verdens dyr: (Condidact) 

 Internetside med beskrivelse af mange forskellige dyr i en meget let, let, og svær udgave 

 www.verdens-dyr.dk - kræver abonnement  

 

For yderligere film i serien: 

Søg på dit lokale CFU´s hjemmeside:  Natur uden nåde 
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