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Utforska mellan frågorna!
En trappa upp utst. Liv i vatten

Lyssna på fiskljuden!
Kan du härma en ål?

 En trappa upp 
  utst. Liv i vatten

Gå till montern “Havsfiskar” 
och hitta den småfläckiga 
rödhajen.

Det här är en hajart som minskat 
på flera håll i världen. Den är 
förbjuden att fiska i svenska 
vatten. På Havets hus i Lysekil 
pågår ett bevarandeprojekt där de 
släpper ut de hajar man fött upp.

Ett sätt att känna igen småfläckig 
rödhaj är på fläckarna och 
ryggfenans placering. 
Var sitter ryggfenan?

1 långt fram

x i mitten

2  långt bak

3
 En trappa upp 
 utst. Liv i vatten

Mata havskatten!

Leta reda på havskatten som 
finns längst in i utställningen 
vid bläckfisken.

Mata havskatten. Vad äter den?

1 musslor och sjöborrar

x  havsmus och blåstång

2  havsmus och sjöstjärna
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 En trappa upp 
 utst. Liv i vatten

Gå till “Att synas eller inte 
synas” och kolla på botten.

Hur gör maskeringskrabban 
för att inte bli uppäten?

1 gräver ner sig 

x försvarar sig med klorna 

2 kamouflerar sig med t ex alger

1

Fiskspaning! Sportlovstävling med havstema. Hitta svaren på sex frågor och ringa in rätt alternativ.  
Lämna dina svar i cylindern i entréhallen. Du har chans att vinna ett fint haj eller fiskpris! Svaren finns i utställningarna på entréplan och övre plan.
Vinnarna dras och kontaktas i v.10. Då publiceras också rätta svaren på www.nrm.se.
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 Entréplan
  utst. Livets mångfald

Kika in i akvariet till höger.

Titta på korallerna! Visste du att 
korallerna i haven är hem för 25% 
av allt marint liv? Korallrev kan bli 
mycket gamla, vissa rev är över 100 
miljoner år. 

Koraller är mycket känsliga 
nässeldjur. Temperaturen får inte 
variera mer än en grad för att de 
ska överleva.

Vad kallas arten av de små orange-
randiga fiskarna som du ser simma 
omkring här bland korallerna?

1 trollerifisk

x pajasfisk

2 clownfisk

6
Entréplan
utst. Fossil och evolution

Haj under devon.

Leta reda på devonmontern. Under 
den här tiden utvecklas nästan alla 
fiskar som är förfäder till dagens 
fiskarter. Titta på Cladoselache. 
Tänderna kunde gripa tag i
födan men inte dela den i bitar, 
därför svalde den bytet helt.

Se på munnen, vilken är skillnaden 
mellan denna förhistoriska hajs 
mun och vår tids hajar?

1 den har munnen placerad längst
  fram istället för på undersidan

x den har en mycket liten mun

2 den har en mun som saknar 
   tandkött
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Titta upp i taket!

Där hänger pansarhajen 
Dunkleosteus. 
Hur lång tror du att den är? 
Prova att stega upp den.

Utforska mellan frågorna!
Entréplan utst. Fossil och evolution

Lämna dina svar i cylindern i 
entréhallen. Du har chans att 
vinna ett fint haj eller fiskpris!

Namn ....................................

Åtder ......................................

Telefon ...................................

E-post .....................................

Lycka till!

 En trappa upp 
 utst. Expeditioner

Hitta den otroliga harneskmalen!

Expeditioner är en utställning om 
våra forskares resor. Denna fisk är 
insamlad av museets forskare.

Titta på de fiffiga benplattorna på 
huden. Varför har de sådana?

1 skydd mot rovdjur 

x skydd mot uttorkning 

2 för att gräva ner sig i botten
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