Faktaark

SPÆTTET SÆL
Sælen lever i havet og på sandbankerne bl.a.
ved Vadehavet. Den er tilpasset et liv i vand.
Sælens kropsform er udformet så den nedsætter
vandmodstanden og dannelsen af turbulens omkring
kroppen – den er altså strømlinet og torpedoformet. Kun
ganske få strukturer bryder med den strømlinede krop og
parringsorganerne er gemt væk og kommer kun frem
under parring. Spæklaget gør desuden sælens krop jævn
og glat, så vandmodstanden reduceres.
UDSEENDE
Den spættede sæl har pels som de fleste andre pattedyr.
Pelsen kan have mange forskellige farver, men er oftest
grålig/brunlig/sort med mørke pletter. Hovedformen er rund
og snuden er næsten trekantet. I munden har den tænder
med tre takker på. Hannerne er de største. De kan veje op
til 130 kg. Hunnerne er mindre og vejer sjældent over 100
kg.
UNGER
En spættet sæl føder én unge om året. Ungen er meget
stor fra fødslen og kan veje op til 10 kg. Den bliver født på
land og dier hos moderen i tre til fire uger. Mælken er
ekstrem fed og ungen kan fordoble sin vægt på tre uger.
Når ungen holder op med at die, forlader moderen den og
den må klare sig selv.
ALDER
30-35 år.
FØDE
Den spættede sæl æder mange forskellige typer af fisk,
bløddyr og krebsdyr. Som helt ungt dyr æder den ofte
hesterejer, der findes i store mængder i Vadehavet. Når
den bliver ældre æder den en del forskellige fisk som fx
torsk, sild, brisling, tobis og forskellige arter af fladfisk.
LEVESTED
I Danmark findes den spættede sæl de steder, hvor der er
mindst forstyrrelse fra mennesker. Det er fx i Vadehavet,
Limfjorden og Smålandsfarvandet. Den spættede sæl er
den art af sæl der findes flest steder i Verden. Den kan
findes langs kysterne i både Europa, Nordamerika,
Rusland og Grønland.
FJENDER
Spækhuggere kan af og til findes i danske farvande og
store gråsæler kan tage unger af den spættede sæl. I
Danmark er de to sælarter spættet sæl og gråsæl fredet,
og må kun skydes hvis man får en særlig tilladelse.
SÆLENS SANSER
Sælens sanser er tilpasset et liv i vand. Den har knurhår
omkring snuden og over øjnene, som kan hjælpe den i
dens fødesøgning. I vandet hjælper knurhårene sælerne
med at finde bytte – specielt i uklart vand. Sælerne er i
stand til at registrere de vandbevægelser fisk danner, når
de svømmer. Dens ører sidder inde bag pelsen og den har
altså ikke et ydre øre som fx en søløve.

Ekstra information
Den spættede sæl er et rovdyr.
Den lever altså af andre dyr.
Hvis man kigger forskellige
sælarters kranier og tænder, kan
man se at de er forskellige og at
sælerne lever af forskellige
fødeemner. Den spættede sæl
har fx savtakkede tænder, som
er gode til at holde fast på fisk.

