Tipspromenad ”Liv i vatten”
Högstadiet/gymnasiet
Bara ett alternativ är rätt

1. Malen är vår största insjöfisk. Hur lång kan den bli?
1. 3 meter
x. 1,5 meter
2. 4 meter
2. Varför har gäddan har så långsmal kropp och kraftig stjärtfena.
1. Den syns mindre när den lurar i vassen
x. Den orkar simma långt för att undkomma fiender
2. Den är snabb på att accelerera, vilket är bra för en rovfisk
3. Hur kan laxen hitta tillbaks till det vattendrag där den föddes för att leka?
1. Den använder synen
x. Den använder känseln
2. Den använder lukten
4. Hur är bäcksländornas larver anpassade till ett liv i strömmande vatten?
1. De håller sig fast med stora klor
x. De fångar byten med hjälp av nät
2. De har platt kropp så att de inte spolas bort
5. Vad innebär söta honor, salta hanar hos ålen?
1. ålyngel i sötvatten utvecklas till honor, i saltvatten till hanar
x. ål som lever i sött vatten blir söta i smaken
2. ålhonor som lever i sött vatten blir attraktivast för hanarna
6. Varför har Östersjön så få växt- och djurarter?
1. Vattnet är kallt
x. Vattnet är förorenat
2. Vattnet har låg salthalt
7. Var finns Östersjöns saltaste vatten?
1. Nära botten
x. Vid ytan
2. På ca 10 meters djup
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8. Varför är många fiskar ljusa på undersidan och mörka översidan?
1. för att locka till sig en partner
x. för att inte synas uppifrån
2. solen har gjort ovansidan mörk
9. Hur har marulken anpassat sig till ett liv på havsbotten?
1. Den gräver ner sig som skydd mot fiender
x. Den har platt kroppsform
2. Den har kamouflageteckning så att dess bytesdjur inte ska upptäcka den
10. Varför växer havets grön, brun- och rödalger på olika djup?
1. De har olika krav på syrehalt
x. De utnyttjar olika delar av ljuset
2. De utnyttjar näringen på olika djup
11. Vilken föda gillar kattfisken bäst?
1. Havsmus
x. Sjöborre
2. Tång
12. Varför hittar man så sällan jättebläckfiskar?
1. De lever på stora djup
x. De är så sällsynta
2. De simmar så snabbt
13. Klumpfisken är märklig på många sätt, bl.a. för att
1. den simmar fort
x. den kan lägga många ägg
2. den kan bli mycket gammal

Lycka till!
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