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ULKEN
Ulken er en bundfisk, som er meget almindelig i
Danmark. Der findes 300 forskellige arter af
ulke i verden.
UDSEENDE
Ulken har et stort hoved og en meget stor mund. Den
kendes let på de store gællelåg, som har pigge. Piggene
er dog ikke giftige. Ulken har plettet skind med brune,
grønne og gule farver.
Ulken har ikke skæl, fordi den lever blandt sten på havets
bund, hvor det ville være uhensigtsmæssigt. Den har i
stedet glat skind, så den har lettere ved at bevæge sig
forbi sten og tang. I Danmark bliver ulken op til 30 cm lang.
ALDER
Ulken bliver mellem 5-10 år
ÆG/UNGER
Ulkens yngletid er altid om vinteren. I yngletiden får
hannen røde og hvide pletter på bugen for at tiltrække
hunnen. Man ved ikke med sikkerhed om ulken parrer sig
eller gyder som de fleste andre fisk. Man ved dog at
hunnen lægger ca. 2.500 befrugtede æg i klumper på
havets bund. Æggene bevogtes af hannen i fem uger indtil
æggene klækkes, og fiskelarverne kommer ud.
FØDE
Ulken er en rovfisk, som sluger sit bytte levende. Den er
en dårlig svømmer på lange afstande, og ligger stille på
havbunden og gemmer sig det meste af tiden. Når der
kommer et bytte forbi, sætter den i en spurt ved hjælp af
sine store finner, og griber byttet med sin store mund.
Byttet er ofte orme, krebsdyr og mindre fisk.
LEVESTED
Ulken findes langs kysterne i Nordatlanten og i de danske
farvande. Den lever også i Vadehavet. Den lever på
bunden fra 2 til 200 meters dybde, og foretrækker steder
med sten og tang.
FJENDER
Ulkens fjender er større rovfisk. Ulken har udviklet de
mange pigge for at se ”farlig” eller uspiselig ud og til at
forsvare sig mod fjender. Desuden hjælper ulkens farver
til, at den kan camouflere sig for fjender, når den ligger på
bunden mellem sten og tang. Ulken kan nemlig skifte farve
efter sine omgivelser ligesom rødspætten.

Det store ta’ selv bord
www.mitvadehav.dk

Ekstra information
Ulken har udviklet sig til et liv på bunden,
og har derfor ingen svømmeblære. En
svømmeblære er en slags ballon, som kan
fyldes med luft og som gør mange fisk i stand
til at afbalancere sig.
Nogle tror at ulkens pigge er giftige, men det er
de ikke.
I yngletiden vælger hunnen den han, som har
den mest farvede bug. Det er et tegn på,
at han god til at overleve.

