
Jeg og mine venner har flere akvarier for os selv i et 

helt hjørne af Kattegatcentret, lige ved siden af en trap-
pe. 

Jeg er nok en af de fisk i verden, der har det mest 

specielle udseende. 

Hos os er det hannerne, der bærer ungerne i en 

pose på maven. 

Du kan ikke ride på mig, men mange mennesker 

synes jeg er sød. 

Jeg bor i et akvarium i kælderen, og jeg  

kan godt lide små mørke steder, hvor jeg kan gem-

me mig. 

Jeg er en fisk, men jeg kan drukne, hvis jeg 

ikke kan komme op og få luft i vandoverfladen. 

Du kan høre det i højtaleren ved mit  

akvarium, når jeg jager et bytte eller orienterer mig i 

vandet.  

Du må ikke røre ved mig, for jeg giver stød. 

 Mit akvarium er hvidt, har tre store ruder og en  

dejlig strand med store træer og planter på. 

 Jeg er flad og er i familie med hajer. 

Min overside er brun og min underside kridhvid. Min 

mund og gæller sidder på undersiden. 

 Jeg har en giftig pig et stykke oppe ad halen, som jeg 

kan forsvare mig med, og som har givet mig mit navn.  

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 lever på sandbunden i 

akvariet med den gamle  
badebro. 

Jeg er flad med et spidst 

hoved. 

Jeg graver mig tit ned i san-

det, så kun mine øjne stikker 
op.

Jeg har røde pletter på 

oversiden, og du har sikkert 
smagt mig som fiskefilet. 

Jeg bor sam-

men med en masse 
koraller, i et akvari-
um med lækkert 
varmt vand. 

Jeg er orange, 

hvid og sort, og vi 
er 28 forskellige 
arter af min slags. 

Når jeg ikke 

svømmer kan du tit 
finde mig sammen  
med andre af min 
slags i en søane-
mone eller en koral, 
der brænder vores 
fjender men ikke 
os. 

Jeg optræder 

ikke i cirkus, selv-
om man kunne tro 
det på mit navn. 

Der er en tunnel i mit 

akvarium, som I mennesker 
kan gå igennem. 

Jeg svømmer ikke ret tit 

selv, men får tit et lift af en 
større fisk, som jeg suger mig 
fast på. 

Jeg har sorte og hvide 

striber på langs og vender 
næsten altid på hovedet. 

Jeg sidder mest fast på 

sandtigerhajerne. finder du på væggen  
ved butikkens indgang. 

I denne dyrejagt,  
skal du lede  

efter akvarierne,  
som er markeret  
med denne sæl. 
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