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Spot en sæl
Man behøver ikke rejse
højt mod nord for at
møde dem. Tag familien
med på improviseret sælsafari og mød Danmarks
bedste dykker eller prøv
en ’sæl’som leg.
Der findes to slags sæler i Danmark.
Den spættede sæl og gråsælen. Den
spættede sæl er ret almindelig. Der
findes godt 16.500 i de danske farvande.
Gråsælen er derimod sjælden. Man kan
kende gråsælen fra den spættede sæl,
dels på størrelsen – gråsælen er meget
større – og dels på den lange snude,
som går i ét med panden. Den spættede
sæl har et lille ”knæk” mellem pande og
snude.

Gråsælen (th.) med den konvekse hovedprofil og den spættede sæl med det lille
“knæk” (tv.)
Strømlinet jæger i vandet
Når man ser en sæl bevæge sig på
land, kan det umiddelbart være svært
at forestille sig, at den nuttede og lidt
kluntede sæl, kan være en lynhurtig og
effektiv fiskefanger i vandet. Sælens
krop er designet til et liv mest i vand.
Kroppen er strømlinet, og benene er
omdannet til små luffer, som giver fremdrift under vand.

Sæl på udkig.
I vandet kan den nå en hastighed på
35 km i timen, når den jager fisk. Hele
kroppen er dækket af et flere centimeter tykt lag spæk, som isolerer den mod
det kolde havvand. Sæler er, ligesom
mennesket, pattedyr med pels og
mælkekirtler. Og som andre pattedyr
er sælerne varmblodede. Pattedyr har
typisk en kropstemperatur på 37 grader
Celsius.
Danmarks dygtige dykker
Sælen ånder ved hjælp af lunger, men
kan holde vejret i lang tid, når den
dykker efter sin mad. Sælernes blod
er ”tunet”, så det er særlig effektivt til
at opmagasinere ilt til dykningerne –
gråsælen kan dykke indtil 300 meter
og være nede i op til 20 minutter! Når
sælen dykker, er næsen tæt lukket.
Sælens øjne er store og fremadrettede,
og den kan se selv på dybt vand med
dårligt lys. På land er sæler nærsynede.

En kort barndom
Spættet sæl lever i større eller mindre
grupper. Han og hun holder ikke sammen som par, men parrer sig i vandet
i juli måned. Ungen, der vejer cirka 10
kg ved fødslen, fødes på en uforstyrret sandbanke omkring sankthans og
kan svømme fra fødslen af. Den drikker
mælk hos sin mor i 3-4 uger og bliver
herefter jaget væk og skal klare sig selv.
Kun fire uger efter fødslen bliver hunsælen parret igen og får en ny unge 11
måneder efter.

Faktaboks om spættet sæl
Levested
Kystområder
		
på den nord
		
lige		
		 halvkugle.
Vægt		
60-115 kg
længde		
1,2-2,0 meter
Levealder
15-20 år
Kønsmoden
4-5 år

Fanger fisk ved hjælp af moustachen
Gråsælen og den spættede sæl er
begge fiskespisere. De spiser alle slags
fisk og til tider også krebsdyr. En voksen, stor sæl skal spise cirka 2-3 kg fisk
om dagen. Sælerne bruger deres overskæg og øjenbryn til at lokalisere fisk,
og kan mærke en fisk bevæge sig på en
halv meters afstand alene ved hjælp af
følehårene.

Husk kikkert! Her ses i det fjerne sæler
ved Avnø.

Spot en sæl
I det følgende er forslag til steder i
Danmark, hvor I kan være heldige at
spotte sæler. Nogle af stederne kan kun
opleves fra båd, og visse steder er der
begrænsninger for adgangen. På flere af
lokaliteterne kan sælerne opleves meget tæt på, men I bør ikke gå tættere på
end 300 meter, så husk en god kikkert!
Sæler er meget sky dyr, og I skal færdes
med forsigtighed og vise hensyn for ikke
at forstyrre dem på deres tilholdssteder
og ynglepladser.
Nordjylland – Limfjorden
Livø Tap: fra båd eller tag færgen fra
Rønbjerg Huse og kig fra Hesselbjerg
Høj.
Bradser Odde: fra båd eller Venøs nordkyst.
Vestjylland – Vadehavet
Langli Sand: kun om efteråret – fra færgen og i sejlrenden.
Knudedyb: naturvej – Fanø og Vester
Vedsted.
Koresand: fra båd, eventuelt med kraftig kikkert fra Mandø by – mulighed for
traktortur.
Havneby: fra land.
Østjylland – Kattegat
Læsø: langs nordkysten kan man se
sæler fra land. Langs sydkysten kun fra
båd.
Anholt: på Anholt kan sælerne opleves
på strandene.

Prøv at “mave” jer frem som sælen uden at bruge hænderne.
Lolland-Falster/Østersøen
Avnø Fjord: fra båd og fra land med kikkert. Sensommeren er særligt god.

Vandseng
Den spættede sæl kan nappe sig
en lur i vandet. Den stiller sig lodret i vandet, lukker næseborene
og lader sig så synke ned under
vandoverfladen. Sådan kan den
hænge i op til 30 minutter, hvorefter den nærmest i søvne kommer
op til overfladen efter luft. Så er
den klar til en ny lur.

’Sæl’somme lege
Til sidst kan I prøve at være sæler ’sæl’.
Her er tre lege, der kræver styrke, udholdenhed og tålmodighed:
Pas på, Sælunger!:
Børnene er sæler og skal lægge sig ned
på maven og bevæge sig fra et punkt til
et andet uden at bruge arme eller ben.
Undervejs skal de passe på isbjørnen
(en voksen), som vil æde dem.
Hold vejret som en sæl:
Prøv at se, hvor længe du kan holde vejret. Den nuværende verdensrekord er på
19 minutter og 21 sekunder og ejes af
schweizeren Peter Colat, som nedsænket i en vandtank fik rekorden. Husk, at
du ikke må lave sådanne forsøg hjemme
i badekarret. Sofaen eller sengen er
mere sikker, hvis du skulle besvime.
Spis som en sæl:
Sælen spiser uden at bruge sine luffer.
Skræl først en gulerod. Lav så en masse
orange, slatne fisk ved at skrælle en
masse strimler på langs af guleroden.
Læg strimlerne i en lille skål med vand
og prøv så at spise dem uden at bruge
hænderne.

I gamle dage var det et dårligt
varsel, hvis fiskerne så en sæl om
morgenen, når de roede ud, og de
vendte straks om. Hvis den fulgte
båden, betød det derimod held.
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