Sæler ved Vadehavet

Grublebilleder - tekst

1. Sæler på sandbanke
Man tæller sæler ved Vadehavet ved
overflyvning. Der flyves i 1000 fods højde
og her fotograferes dyrene. Senere tælles
dyrene op ved hjælp af billederne. Her ser
du et foto, hvor der
både
er
spættede
sæler og gråsæler.
2. Pels
Der er stor variation i
den spættede sæls pelsfarve. Nogle er
meget mørke og andre lyse. De kan have
pletter – mange eller få. En sæl, der lige
kommer op af vandet, vil se blank og
skinnende
ud.
Når
sælen har ligget på land
et stykke tid, vil hårene
rejse sig og sælen ser
lysere ud.
3. Isolering
Når ungerne af den spættede sæl forlader
moderen, har de typisk taget op til 20 kg
på. Det betyder, at de er i stand til at
holde varmen, og at
de kan tære på deres
fedtreserver, indtil de
bliver dygtige jægere.
4. Luffer
Alle sæler har luffer. De har to forluffer og
to bagluffer. På lufferne sidder der
negle/klør. Lufferne bruges til flere
forskellige ting. Forlufferne kan bruges til
at manøvrere i vandet og baglufferne
bruges til fremdrift i vandet. På land
bruger sælen forlufferne til at kradse sig
selv med, men ellers
benytter den dem ikke
særlig meget oven
vande.

5. Kropsform
Spættet sæl. Denne kropsform kalder man
bananstilling. Det vides ikke helt hvorfor
sælerne af og til ses i disse besynderlige
stillinger. Måske er det
for at tørre pelsen
hurtigst muligt?
6. Hovedform
Gråsæler
og
spættede
sæler
har
forskellige hovedformer. Gråsælen har en
meget lang snude, og den kan strække sin
hals langt frem, som det ses på billedet.
Dette kan være en
fordel,
når
man
hurtigt skal fange en
fisk i vandet.
7. Tænder
Som alle andre dyr gaber sæler også. Når
man kigger ind i munden på en stor
gråsæl,
kan
man
dens
kegleformede
tænder.
Den
har
spidse hjørnetænder
og det er tydeligt, at
det er et rovdyr.
8. Unger
Den spættede sæls unge fødes om
sommeren i vandet, mens gråsælens unge
fødes på land om vinteren. Gråsælernes
unger bliver født
med en hvid pels,
der
hedder
en
lanugopels.
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14. Naturens gang
Ung
og
meget
svækket spættet sæl
med orm. Hvordan
mon den klarer sig?

9. Dievorter
Hunnen
har
2
dievorter siddende
under maven, hvor
ungen får mælk i
ca. 3 uger.
10. Kommunikation
Sælerne kommunikerer
lyde. Fx brøler eller
grynter
hannerne
af spættet sæl når
de gør kur til
hunnerne
i
parringssæsonen.

indbyrdes

ved

11.Levevis
Sælerne ligger på sandbankerne i flokke
for bedre at kunne
beskytte sig mod
fjender. Hannen er
ikke
territorial,
men
samler
parringsvillige
hunner i flokken.
12. Livet i Vadehavet
Sælerne i Vadehavet er fredet, og der
drives ikke længere jagt på dem. De ligger
på sandbankerne for
at hvile og få tørret
pelsen, men smutter
hurtigt i vandet, hvis
de
forstyrres
af
mennesker.
13. Forureningsbillede
Mange steder på strandene ligger der
opskyl fra havet i form af affald og andre
ting, som vi mennesker har smidt ud. Det
kan både være fiskeredskaber, som er
gået i stykker eller
tovværk med mere
fra skibe. Disse ting
kan
havpattedyr
uforsætligt
blive
viklet ind i.

