
ET OPGAVELØB OM HAJERNE 
I KATTEGATCENTRET

       BIDT 
   AF 

     HAJER



3.1 RØREBASSINET 

Hvor mange sømrokker er der?   

Hvor mange småplettede rødhajer er der?  

Hvor mange storplettede rødhajer er der?  

Hvad er forskellen på fladfisk og rokker?  

3.2 FORM OG FUNKTION 

Kig i hajtanken

 Tegn halefinnerne på hajerne  

Hvilken af de to hajer er tilpasset livet på bunden?      

Sorttippet 
revhaj

Revlehaj

Nursehaj



3.3  GENKEND HAJERNE I HAJTANKEN

 Sæt streg til det rigtige navn og skriv kendetegn for arten

Sorttippet 
revhaj

Revlehaj

Nursehaj

Kendetegn

Tip:
kig fx på finner,
form, farve og

mund 

Denne haj besøger nogle gange Danmark.

Find en model af den i udstillingen.

Hvad hedder den?   

Hvad æder den?   

Er den farlig for mennesker?  



3.4 TÆNDER

Kig på den gule væg ved hajtunnelen.

Her ses tre tandsæt. Skriv hvilken art de tilhører og hvilken føde disse arter æder.

Art:

Føde: 

Art:

Føde: 

Art:

Føde: 

Silkehajen har to slags tænder - tegn dem og forklar hvad de bruges til.



3.5 BENFISK OG BRUSKFISK

Hvilke kendetegn passer til hvilken fisk?

 Sæt streger

Gå til Oceanariet. Hajer og rokker er begge bruskfisk - men de er meget 
forskellige. Kig på pighajer og sømrokker og gør sætningerne færdige. 

Revlehaj
Sild

Gællelåg Gællespalter

Lever med olie

   Skelet af brusk

Skelet af ben
Svømmeblære

Pighajer Sømrokker

Opholder sig mest... Svømmende i vandet Liggende på bunden

Munden er placeret...

Fisken svømmer med... _____finnen _____finnerne

Gæller sidder på...



3.6 FØDEKÆDER

Tegn en fødekæde, hvor hajen er det sidste led. 

1. led

Forklar hvad der sker med fødekæderne, 
hvis vi mennesker dræber hajerne:

2. led 3. led

1. led 2. led 3. led 4. led



3.7 BEVARELSE

Skriv en kort tale til verdens statsledere. I skal forklare, 
hvorfor og hvordan vi skal bevare hajerne

Årets 
bedste tale 

vinder en 
præmie 
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