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Ulve

digtea



Ordliste

alfa-, s. 6  
 en alfahan eller -hun er den, 

der bestemmer i flokken. Det 
betyder det samme som en 
førerhan eller -hun

art, s. 2  
 kun dyr af samme art kan få 

unger sammen, som selv kan få 
unger

bytte, s. 8
 dyr fanget ved jagt

die, s. 11  
 drikke mælk fra moren

drægtig, s. 10
 gravid

familie, s. 4 
 bruges for at fortælle at forskel-

lige dyr stammer fra samme dyr 
fra fortiden

flokdyr, s. 6  
når mange dyr af samme art 
lever sammen

fredet, s. 3 
 når man ikke må jage og dræbe 

et dyr

føde, s. 7
 et andet ord for mad

mage, s. 11
 en hun og en han, der får unger 

sammen, er hinandens mager

parre sig, s. 10 
 lave unger

rovdyr, s. 8 
 dyr der jager og æder andre dyr

spor, s. 13 
 kan være alt muligt, der stam-

mer fra et dyr: Skelet, tænder, 
pels, fodspor osv.

tam, s. 4 
 når dyr har vænnet sig til at 

være sammen med mennesker

territorium, s. 7
 område som dyr mener er deres 

helt eget og som andre af 
samme art ikke må komme ind i

tilpasse sig, s. 3  
når et dyr vænner sig til at 
spise og leve lidt anderledes 
end før for at overleve

uddø, s. 3
 når det sidste dyr af en art dør
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art = kun dyr af samme art kan få unger 
sammen, som selv kan få unger. 

Ulvearter og familie
Der findes 3 arter, som kaldes for ulve.

Den grå ulv lever i Europa, Asien og Nord-
amerika. Det er den største af de 
tre arter. 

Den grå ulv har en tyk pels. Den kan holde 
ulven varm ned til minus 40 graders frost. 
Pelsen er tit grå-sort med sorte og hvide 
felter. Hale-spidsen er altid sort.
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Prærie-ulven lever i Nord-
amerika. Den er mindre  
end den grå ulv. Den er 
god til at tilpasse sig og 
findes flere steder i dag 
end før i tiden. Fx kan den 
spise planter.

Den etiopiske ulv findes 
kun i Etiopiens bjerge. Den 
er rød- eller gul-brun og er 
den mindste ulve-art. Den 
tager kun mindre byttedyr. 
Da der kun er cirka 500 
tilbage af arten, er den i 
fare for at uddø.

Den grå og den etiopiske 
ulv er fredet. 

tilpasse sig = når et dyr vænner sig til at spise 
og leve lidt anderledes end før for at overleve. 
uddø = når det sidste dyr af en art dør.
fredet = når man ikke må jage og dræbe et dyr.

Se en ulv.


