Öronmaneter
finns i Östersjön.
Bränns de?

Du får en kallsup
i laxarnas älv.
Smakar det salt?

Skräniga fåglar dyker
efter småfisk i Östersjön.
Mitt i namnet finns ett Å.
Vad heter fågeln?

Djur med hårda, blå skal.
De sitter på stenar och silar
havets vatten.
Vad heter de?

Svar: Nej

Svar: Nej

Svar: Mås

Svar: Blåmusslor

Norr om Bottenhavet
finns en vik.
Vad heter den?

Liten val som även
finns i Östersjön.
Vilken?

I sjöar bor ofta djur
med klor som ålar älskar
att äta. De fångas i burar av
människor och kokas i salt
och dill. Vilka?

Detta däggdjur bygger
dammar i sötvatten.
Gnager gärna av träd.
Vad heter djuret?

Svar: Bottenviken

Svar: Tumlare

Svar: Kräfta

Svar: Bäver

Större än en bäck men
mindre än en flod. Stavas
med bara en bokstav?

Hur luktar ruttnande tång?

I Västerhavet finns
en brunalg med tandade
kanter. Ett dubbelnamn
som består av två verktyg.
Vilka?

I Västerhavet lever
en korall som heter fingerkorall på grund av sin form.
Den har också ett läskigt
namn. Vilket?

Svar: Å

Svar: Illa

Svar: Sågtång

Svar: Död mans hand

Smalt vattenområde
mellan Skåne och
Danmark.

Ett djur som har fem armar
och ligger på havsbottnen.
Vad heter djuret?

Sjögräs som gillar
saltvatten. Det hörs på
namnet att ålar trivs där.
Vad heter sjögräset?

Svar: Öresund

Svar: Sjöstjärna

Svar: Ålgräs

Sveriges största ö?

Svar: Gotland

En vit fågel som dyker
i Östersjön heter samma
som några i Luciatåget.
Vad heter den?

Mitt i Östersjön ligger
en finsk ögrupp.
Vad heter den?

En brunalg som har blåsor
som man kan smälla när de
är torra. Vad heter den?

Ett fiskeredskap som
ser ut som en strut.

Svar: Tärna

Svar: Åland

Svar: Blåstång

Svar: Ryssja

Norrländska floder heter
nästan som samma som
älvor. Vad heter de?

Litet smalt pälsdjur
från Amerika som ibland
rymmer från farmer och
gärna äter fågelägg eller
en fisk. Vilket?

Ölands södra udde är
känd för djur som reser
mycket. Vilka?

Annat namn på sillar
i Östersjön?

Svar: Älvar

Svar: Mink

Svar: Fåglar

Svar: Strömming

På stränderna vid
Östersjön kan man hitta
jättegammal kåda som
man kan göra smycken av.
Vad kallas kådan?

Havsström som har
samma namn som
sport med klubba, boll,
bana med hål?

En stor, grå fågel med
långa ben, lång hals och
lång näbb, tar gärna en
liten ål. Vad heter fågeln?

Kraftverksdammar med
turbiner kan skada ålar,
men de gör nytta också.
Vilken?

Svar: Bärnsten

Svar: Golfströmmen

Svar: Häger

Svar: De gör elektricitet

Vilka djur i floder
med rent vatten kan
innehålla pärlor?

Vad heter Sveriges
största sjö?

Fisk man metar i sjöar
och kan sticka sig på?

Gräs vid stranden som
kan bli fyra meter högt?

Svar: Pärlmusslor (Flod-)

Svar: Vänern

Svar: Abborre

Svar: Vass (bladvass)

Mitt i Atlanten ligger
Island. Där finns heta källor.
Varför är de heta?

Stora ålar får stora ögon
när de simmar hem till
Sargassohavet. Varför?

Ålynglen driver med
den tropiska Golfströmmen
hit. Är den varm eller kall?

Du får en kallsup i
Atlanten på västkusten.
Hur smakar den?

Svar: Underjordens lava
värmer grundvattnet

Svar: De ska kunna se i mörkret

Svar: Varm

Svar: Salt

Stora, mjuka djur i havet
som har långa trådar och
bränns. Vad heter de?

Vilket konstgjort
material hamnar ofta i havet
och blir kvar i tusentals år?

Förr i tiden hände det
att man släppte ner ålar
i brunnar. Varför gjorde
man det?

Vad heter de sällskapliga
och intelligenta valarna
som gärna simmar ikapp
med båtar?

Svar: Brännmanet

Svar: Plast

Svar: För att ålen höll brunnen ren

Svar: Delfiner

ENKEL

ENKEL

Varför är det inte bra
med ål på julbordet?

Kan ålar ta sig fram på land?

Svar: Ålen är utrotningshotad

Svar: Ja. (Flera hundra meter.)

ENKEL

Vad heter det när
fiskar förökar sig?
Svar: De leker

Den lilla ålen äter
gärna en gråsugga.
Abborren äter gärna
en liten ål. Sen kommer
gäddan och slukar abborren.
Vad kallas den kedjan?

Vad kallas ålarnas
tre stadier?
Svar: Glasål, gulål och blankål.
(Blankål kan även kallas vandringsål, det svaret ger också rätt.)

Var föds alla europeiska ålar?

Svar: I Sargassohavet

Svar: Näringskedjan

ENKEL

ENKEL

ENKEL

ENKEL

Vad slutar ålarna att
göra under resan tillbaka
till Sargassohavet?
Äta, titta eller simma?

Hur många procent
har de europeiska
ålynglen minskat med
sedan 1960-talet?
10%, 50% eller 98%?

Svar: Äta

Svar: 98%

Insekt som springer
på vattnet. Har samma
namn som yrket att
sy kläder.
Vad heter insekten?

Vad heter Sveriges
näst största sjö?

Djuret bor i havet och
liknar en kardborre:
taggig och stickig.
Vad heter djuret?

På sandstranden
brukar det ligga kringlor
en bit ner i vattnet.
Vem gör dem?
Fågel, fisk, mask?

Svar: Skräddare

Svar: Vättern

Svar: Sjöborre

Svar: Mask. (Sandmask)

Vackert, fastsittande
djur som bedövar
fiskar eller andra djur
och slukar dem.
Vad heter djuret?

Hav som slutar på
”gatt” och har förnamn
som ett jamande husdjur.

Ö i Öresund som
låter som blodkärl?

Stor flod som rinner ut
i Västerhavet vid Göteborg?

Svar: Havsanemon

Svar: Kattegatt

Svar: Ven

Svar: Göta älv

Pyttesmå djur och växter.
Olika arter som driver
omkring i havet.
Vad kallas de?

Stora, platta, knögliga
musslor som en del
sörplar i sig råa?

Fisk i Norge som
rimmar på ”norsk”?

Grönland blir mindre
vitt och mera grönt.
Varför?

Svar: Plankton

Svar: Ostron

Vissa bläckfiskar har
tio armar. Andra har ett
annat antal armar, viket?

Finns det pingviner
kring Nordpolen?

Svar: Åtta

Svar: Nej

Svar: Torsk

Svar:
Isen smälter av växthuseffekten

Är valar fiskar,
kräldjur eller däggdjur?

Nämn en av de största
orsakerna till att den
europeiska ålen är
utrotningshotad.

Svar: Däggdjur

Svar: Överfiske. Att de fastnar i vattenkraftverkens turbiner. (Ett av svaren
räcker för att få rätt på frågan.)

ENKEL

Charadfråga!

Jag är en ål i en brunn

Charadfråga!

Ät inte ål! Skål!

Charadfråga!

En bläckfisk med åtta armar

Titta! Vackra sjöstjärnor

Ålarna simmar mot havet

Charadfråga!

Hjälp!
En död mans hand i havet

Charadfråga!

Charadfråga!

Blåmusslor gör vattnet rent

Charadfråga!

En gammal ål har stora ögon

Charadfråga!

Ålen simmar i en älv

Charadfråga!

Charadfråga!

Jag brände mig på
en brännmanet!

Charadfråga!

En öronmanet hör ingenting

Charadfråga!

En säl sover på en klippa

Charadfråga!

Kräftkalas på havets botten

Charadfråga!

Ålhonan lägger miljoner ägg

Charadfråga!

Många små glasålar
simmar tillsammans

Charadfråga!

Ålen äter fisk och smådjur

