
I mit akvarium i kælderen er der ferskvand,  

og der er mange andre som mig,  

fordi vi har det bedst i en stime. 

Jeg har et dårligt ry og spidse tænder. 

Jeg er sølvfarvet og rød. Tre gange om 

ugen, får vi en hel fladfisk, som vi spiser rub og 

stub.  

Jeg har ingen træben eller klap for øjet. 

 Der hvor jeg bor, er der ingen akvarieruder og man kan 

ikke altid se bunden. Somme tider er der is på  
overfladen. 

 Som lille får jeg mælk hos min mor.  

Min kropstemperatur er 37 grader, også selv  
om vandet jeg lever i kan være 0 grader om vinteren. 

Jeg har store brune øjne og kan lære mange tricks. 

 Jeg trækker vejret ligesom dig, men kan holde det  

i cirka 20 minutter.  

Kan du gætte dyrene ud fra de 4 ledetråde, der er ved 
hvert dyr?  Den første ledetråd er altid en beskrivelse af 

dyrets akvarium.  Brug kortet på bagsiden  
og følg ruten.  

Jeg svømmer sammen med 

en masse venner og et stort net 
i et langt akvarium. 

Jeg er en lille fisk på 5-10 

cm. Jeg bygger rede på bun-
den, og jeg lever i Danmark. 

På ryggen har jeg tre pig-

ge, og jeg kan både leve i 
havet, åen og søen.

Jeg siger ikke VOV, selv 

om man godt kunne tro det, 
hvis du kender mit navn. 

Der er ca. 50 

cm dybt vand i 
mit akvarium.  
På toppen af det 
står en model af 
et fyrtårn. 

Jeg lever på 

bunden og er blå 
eller sort. Mange 
tror  
jeg er rød, fordi 
man ofte ser bil-
leder af mig kogt. 

Jeg skifter 

min hårde skal, 
hver gang jeg 
vokser. 

Jeg har 8 

ben og 2 kløer. 
Den ene klo er 
lang og  
slank, og den 
anden er stor 
og kraftig. 

Der er en tunnel i mit 

akvarium, som I mennesker 
kan gå igennem. 

Jeg er en haj, der er gul 

med sorte pletter og en lang 
hale. 

Jeg ligger på bunden det 

meste af dagen. 

Jeg bliver trænet hver 

dag kl. 14.00 sammen med 
nursehajerne. 

Jeg bor i det største akvarium i Kattegatcentret på 

1,5 millioner liter, og man kan dykke i det. 

Jeg har striber og ingen svømmeblære, og derfor 

skal jeg svømme hele tiden. Selv når jeg sover. 

Jeg svømmer i store stimer, og man kan fange  

mig med fiskestang om sommeren. 

Jeg smager godt både stegt, røget og i tomat. 

finder du på væggen  
ved butikkens indgang. 

I denne dyrejagt,  
skal du lede  

efter akvarierne,  
som er markeret  
med denne haj. 
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