
Afsnit #1

På Eventyr I Vilde Grønland
TIRSDAG D. 1. DECEMBER

Mille er taget med WWF Verdensnaturfonden til Grønland for at lave en  

natur-julekalender om bæredygtighed, klimaforandringer, kultur og natur.  

Og netop Grønlands smukke naturområder, kommer I også til at opleve i løbet af 

de i alt 16 afsnit, som ’På Eventyr I Vilde Grønland’ rummer.

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

til refleksion og diskussion

Hvad er der i Grønland?

Hvad ved du om Grønland?

Hvilke dyr tror du, der lever i 
Grønland?

Hvor mange mennesker tror du, der 
bor i Grønland?

Hvad ved du om Grønland?

Hvad tror du, klimaforandringer har med Grønland 
at gøre?

Hvor mange mennesker tror du, der bor i 
Grønland?

ÄڂȻʡˍǵʄڂԊڂɿʡ˱Ɏɟ̿ڂɎͽڂɟͮ́ڂͮ̿́˅ڂΞɟ̿̄̿�ڂ˱ˍǵ˱Ɏձڂ

Eleverne tegner de ting, de forbinder med Grønland, 
inden de har set julekalenderen.
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Fakta

om Grønland og 
dyr i Grønland

Grønland er ԇձԆԍԍձԅԏԍڂ˅˪ԇձ

Grønlands befolkningstal er på ca. ԋԍձԍԊԏ. ԆԊձԅԅԅ bor i  
hovedstaden Nuuk.

ԏԅِ af Grønlands areal er dækket af Indlandsisen. Hvis hele 
indlandsisen smeltede, ville verdenshavene stige med over syv meter.

ÄڂɎɟ͝ڂɟ˱ɟͮ͝ɟڂԋԅڂȐ̿ڂɟ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ڂʡ̿�ڂ˅ͮʡͮ͝͝ڂɟʄɟͮڂdobbelt så hurtigt, 

som gennemsnitstemperaturen på kloden.

Mange dyr er afhængige af is og sne for at kunne overleve. Det gælder 
fx isbjørnen. Den bruger isflager på vandet til at fange sæler fra. Og 
hvalrosser bruger isflager til at hvile sig på.

I Grønland findes ni pattedyr, der lever på land: Isbjørn, polarræv, arktisk 
͝˱ɟʎǵ̿ɟհ̿ڂɟ˱͝Ɏΰ հ̿ڂ˪́͝˅ͽ́͝˅͝ɟհ̵́ڂˍǵ̿ͽˍΞհڂˍȘ˅ǵͮհڂʎǵˍ͝ȻȐ˱Ɏ͝ˍɟ˪˪ʡ˱ʄڂԲɟ˱ڂ
lille gnaver) og jærven.

I havet omkring Grønland finder man Ԇԍڂɿ́̿͝˅ɟˍˍʡʄɟڂʎΞǵˍǵ̿ͮɟ հ̿ inklusiv 
narhval, marsvin og pukkelhval.

I Grønland er der observeret ԇԉԅڂɿͽʄˍɟǵ̿ͮɟ̿, og der kendes til mere end 

ԇԋԅڂɿʡ͝˅ɟǵ̿ͮɟ̿ i de grønlandske farvande.

ƣɎˍɟɎ˱ʡ˱ʄɟ˱ڂǵɿڂHľԇڂɿȐ̿ͮڂɟ˪̵ɟ̿ǵͮͽ̿ɟ˱ͮڂʡˍڂǵͮͮ͝ڂʡʄɟ́ڂʄڂʡ͝ɟ˱ͮڂʡˍڂǵͮ͝ڂ˪ɟˍͮɟձ
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