
Rødspætten Røde
og 

Ulken Ulrikke



Ulrikke:

- Hej. Hvor er det 
en flot flad form, 
som din krop har. 
Hvad er du for en 
fisk? 

Røde: 

- Hej og tak.  
Jeg er en fladfisk, 
en rødspætte. 
Prøv at se mine 
prikker på ryggen. 
Hvad er du for en? 



Ulrikke:

- Jeg er en  
almindelig ulk. 
Hvad bruger du 
dine prikker til? 

Røde: 

- Jeg prøver at  
ligne bunden. Så 
kan jeg ligge på 
lur efter føde, og 
jeg er skjult for 
mine fjender.



Ulrikke:

-  Tak. Jeg kan 
skifte farve, så jeg 
kan ligne det sted, 
hvor jeg ligger. 
Jeg spurter hen og 
fanger en strand-
krabbe. 

Røde: 

- Nøj, hvor kan du 
svømme hurtigt 
med dine store fin-
ner. Tænk at din 
mund er så stor, 
at du kan spise 
strandkrabber.



Ulrikke:

- Hvordan fanger 
du din føde?

Røde:

- Jeg søger mest 
på bunden, men 
om natten kan jeg 
godt snige mig 
op i vandet for at 
jage.  
Jeg passer på, at 
sælerne ikke får 
øje på mig. 



Røde:
- Når jeg bliver 
voksen, så sender 
jeg bare mange æg 
ud i vandet. Når 
der kommer en han 
forbi, så klarer han 
resten. 

Ulrikke:

- Ja, dem holder 
jeg mig også helst 
fra. Men jeg kig-
ger nu altid efter 
en flot hanulk med 
store finner og et 
flot skind, som jeg 
kan få unger med.



Røde: 

- Mine æg må kla-
re sig selv i van-
det, da det er for 
farligt for os at 
passe dem.  
Der er altid nogle, 
der klarer sig. 

Ulrikke:

- Hos os er det 
hannen, som kan 
passe æggene. 
Det gør han på 
bunden, hvor det 
er mest sikkert at 
være.

Ulrikke:

- Godt. Nå, jeg må 
videre. Vi ses.

Røde: 

- Tak for snakken.
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