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Vi erbjuder
Fotomontager

Skyltar

Trycksaker
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akvareller
fotografier

plast på plåt
plastlaminerade
utskrift på papper

broschyrer
flyers
böcker

Under ytan

Att vackert och spännande visualisera
våra marina landskaps växt- och
djurliv ger ett ökat intresse och
engagemang för att lära mer om den
levande havsmiljön.

På skylten (eller tavlan) finns också
intressant och lättförståelig text där man
även kan hänvisa till länkar på nätet med
mer information och med pedagogiska
frågor och svar.

Genom ett nära samarbete med danska
och svenska marinbiologer har vi tillgång
till vetenskapliga data som ligger till grund
för illustrationerna.

Som exempel har Skåre hamn sedan
förra sommaren en 2x3 m inplastad skylt
(se och zooma i länkad Pdf-fil på vår
webbsida) som har studerats av tusentals
besökande. Andra badplatser och
snorkelleder har skyltats i Malmö och
Landskrona.

Tanken är att varje kustkommun ska
kunna presentera för boende och
besökare hur deras marina natur ser ut
just här och vad som är speciellt med den.

Skyltarna kan göras i valfri storlek och
utformning efter önskemål.
Utställningsmaterialet kan med fördel
kompletteras med olika trycksaker.

http://bioserve.org/exhibition/

Presentations- & utbildningsmaterial om den marina miljön

Månskensnatt i tångskogen. I skydd av mörkret, utan risk för att bli attackerad ovanifrån av fåglar, eller att bli jagad av
stora fiska, söker sig många djur in på väldigt grunt vatten nattetid. Här finns skydd och föda för många fiskar och kräftdj.
Öring, ål och torsk är kända som nattliga jägare på grunt vatten i mörker. Vegeterianer som tjockläppad multe och id betar
gärna ytligt om natten. Flertalet av kräftdjuren, som strandkrabba, tångräkor, skorv och enorma stim av pungräkor är
aktiva på natten. En del kurtiserande och parningslekar sker i månskenet t.e.x lerstubbarna mitt i bild. Även snäckor och
havsborstmaskar är mer aktiva och rörliga under dygnets mörka timmar.


