Nyheder 2013
Nyeste observationer øverst

Søndag d. 30. dec.2013

Flere hvidnæser i Jammerbugten (1)
Vi har modtaget
Hej
Da jeg luftede min 4x4 på stranden i Jammerbugten den anden dag, fandt min kæreste og jeg denne døde hval ... En
fiskekammerat fra Klitmøller siger, at der også ligger en på stranden der. Jeg kan ikke komme frem til hvilken art der er tale
om.. troede først at det var en Rissos Delfin men efter jeg skyllede dens hoved fri for sand, kunne jeg se at det havde den alt
for mange tænder til....
Den er 2,9 m lang - 0,8 m høj og har en 0,4 m høj rygfinne. Åndehullet sidder ca 40 cm fra enden af snuden og den har en
hvid bug
Bodil har skubbet den meget langt op på stranden . Er lidt spændt på at høre fra jer :)
Mvh
Peter Gundersen

Foto: Peter Gundersen ©

Redaktørens kommentar:
Ud fra billederne mener redaktøren, at det drejer sig om en hvidnæse. Svarende til den, der skyllede ind ved
Klitmøller i juledagene.

Flere hvidnæser i Jammerbugten (2)
Hej igen
Jeg fandt endnu en Hvidnæse i dag ca. 250 m fra den første. Denne var dog i meget opløst stand. Begge
hvaler ligger ved Tranum strand i Jammerbugten.
Mvh
Peter Gundersen

Foto: Peter Gundersen ©
Redaktørens kommentar:
Tankevækkende, at tre hvidnæser i næsten samme grad af henfald, skyller op på stranden inden for så få dage. Fra Lars H.
Hansen Kerteminde har vi netop fået underretning om et tilfælde af massedød af øresvin (tursiops truncatus) ved den
amerikanske østkyst, men om der skulle være en sammenhæng er uvist.

Lørdag d. 28. december 2013

Hvidnæse skyllet ind på stranden ved Klitmøller
Vi har modtaget:
Hej
For et par dage siden strandede dette dyr på stranden ved Klitmøller - det er ca 230-250 cm langt. Altså væsentligt større
end de strandede marsvin, jeg plejer at se på stranden!
Mvh
Anna Møller Thorsager

Foto: Anna Thorsager ©

Redaktørens kommentar:
Det kan være vanskeligt at bestemme arten ud fra kroppens farver og tegninger, men billedet af hovedet og tænderne viser
tydeligt, at det drejer sig om en delfin, og ud fra næbets størrelse og form, vil jeg sige ”Hvidnæse” (Lagenorhynchus
albirostris).
Hvidnæsen regnes for at være den anden hyppigst forekommende hval i danske farvande – især Nordsøen, næst efter
marsvinet.
PS. Den sælunge, der i torsdags fulgtes med redaktørens jolle ud ad Ribe Å, kunne i formiddags igen ses ved Ribe Skibbro.

Torsdag d. 26. december 2013

”Vintersæler” ved Lynæs og ved Ribe
Vi har modtaget:
Glædelig jul.
Nu har vi igen en spættet sæl på sejlklubbens flydebro i Lynæs havn. Om det er den samme, som var her for 5 år siden i
julen 2008, kan jeg ikke afgøre. Dengang var det en hunsæl, som dukkede op igen i februar 2009.
Har prøvet at se på billederne af dens bug, men kan kun se navlen, eller er det en han?
Godt Nytår og venlig hilsen her fra Lynæs
Niels Rosenberg
Hundested

Foto: Niels Rosenberg ©
Redaktørens kommentar:
Ligesom Niels Rosenberg, kan jeg også kun se navlen, så mon det ikke er en hunsæl, som i 2008? Om det skulle være den
samme, kan jeg ikke afgøre, men i hvert fald er det igen en sund og velnæret sæl, med løftede luffer, våde øjne og et fint
spæklag.

Sæl/-er i Ribe
I dag ville redaktøren sejle fra Ribe ud i Vadehavet for at samle østers, og mens jeg satte påhængsmotoren på, dukkede en
mindre sæl pludselig op på tæt ved jollen. Sælen fulgtes med mig et par mil ud ad åen, men vendte så om og svømmede
tilbage til byen. Nogle af beboerne ved Skibbroen kunne fortælle, at den havde været der i et par dage, og en af de lokale
kunne fortælle, at han havde set to dyr på én gang.
Er den enkle forklaring på sælernes tilstedeværelse i havne og i åer om vinteren blot, at der på denne årstid er mulighed for
ophold her på grund af fravær af trafik og forstyrrelser? Eller er der andre forslag?
Desværre blev det ikke til nytårsøsters denne gang, da redaktøren ikke turde sejle alene ud gennem kammerslusen, hvor
strømmen løb med ca. 8 knob.
Foto: Thyge JENSEN

Se: www.ribehunde.dk

Torsdag d. 19. december 2013
Vi har modtaget:

Sæl observeret ved Julebæk, ved Nordre Strandvej, ca. 4 km nord for
Helsingør, d. 2-12 2013.
Selv om billedet ikke viser sælen i detaljer, håber jeg, du kan bruge det, jeg har selv taget det, og du må bruge det som du
vil. Der er kun én sten, så der er gennem årene kun observeret en sæl ad gangen.
Jeg har et par spørgsmål:
1) Hvor bliver disse lokale sæler af, ved f. eks. sådan en kæmpestorm vi havde for en uges tid siden? Finder de roligere
vande? F. eks. her ville det være i Nivå-bugten, syd for Helsingør, eller hvor? Dykker de ned på bunden af havet, og
kommer op for at ånde? Det sidste lyder vel usandsynligt - stormen varede jo ca. 2 døgn.
2) Er disse sæler her omkring Helsingør på gennemrejse? Og i så fald hvorfra og hvortil?
Vh. Jan Steen
Ålsgårde.

Foto: Jan Steen ©

Redaktørens svar til Jan Steen
Tusind tak for mail og foto.
Og tak for de interessante spørgsmål, som jeg desværre ikke kan besvare. Jeg har været med til at sætte satellitsendere på ca.
50 sæler i det danske og i det tyske vadehav, som gav os mulighed for bl.a. at følge sælernes vandringer i Nordsøområdet.
Også i Kattegat har man sat sendere på sæler, og nogle af resultaterne af dette kan du se på siden:
http://anholtseals.trackit.cubitech.dk/main.
Så vidt jeg ved, har man ikke i nogle af disse undersøgelser prøvet at sammenholde sælernes svømme- og dykkeadfærd med
de meteorologiske og hydrologiske forhold i samme tidsrum. Dette kunne ellers have været interessant og kan måske nås
endnu ud fra de bevarede data.

Altså ved vi ikke, om sælerne søger roligere farvande i forbindelse med orkan og voldsom sø, men personligt tror jeg det
ikke. De Nordsøsæler, som jeg har været med til at fange og mærke, har i hvert fald ikke haft muligheder for det. En sæl,
der befinder sig et par hundrede kilometer ud for den jyske vestkyst, vil ikke under en opstående orkan have mulighed for at
finde læ nogen steds overhovedet. Yderligere kunne man forestille sig, at det for en sæl ville være farligt under en storm at
nærme sig land og kystens hårde strøm og brænding. Men hvilke muligheder og behov, som Kattegat-sælerne har, ved jeg
som nævnt ikke.
Spørgsmål 2 kan jeg heller ikke svare på. Satellitsenderne sidder ofte på i for kort tid, til at man kan få robuste data om en
evt. årstidsmigration, men i isvintre må både sæler og hvaler vide, hvor der er isfrit, selv om vi gennem årene har oplevet isfangede dyr – både gråsæler, spættede sæler og marsvin.
At der for tiden ses en del sæler i den nordlige Øresund, tror jeg, er et vinterfænomen. Jeg forestiller mig, at årstidens fravær
af lystsejlads muliggør, at sælerne i vintermånederne fourageringsmæssigt kan udnytte de farvande, der om sommeren ville
være kraftigt forstyrrede. Også fra andre dele af landet, har vi beretninger om sæler, der opholder sig i havne og på broer om
vinteren, hvor der ellers resten af året er massiv trafik.
En mulighed kan også være, at sælerne også fouragerer i de trafikerede farvande om sommeren, men om vinteren har de
mulighed for at gå på land og hvile lokalt og derfor observeres fra land.
Mvh
Thyge JENSEN

Mandag d. 17. december 2013

Sælobservationer i Snekkersten
Hej
Vi har den sidste måned været begunstiget af sæler ved Snekkersten i Nordsjælland
Her er et par link hvor jeg har lagt lidt billeder - du er velkommen til at bruge dem hvis du har lyst
Med venlig hilsen
Flemming Hansen
Redaktøren har udvalgt tre af billederne til at vise, hvordan man ud fra observationer i felten kan bestemme køn,
ernæringstilstand og væskebalance hos sæler. Bemærk desuden af baglufferne hos alle sæler er samlede og løftede, og at
forlufferne ligger tæt ind til kroppen. Et signal om velbefindende.
Copyright alle nedenviste fotos: Flemming Hansen

Kaskeloteksplosion på Færøerne
Fra flere af Hvaler.dk’s læsere er vi blevet gjort opmærksomme på en kaskeloteksplosion indtruffet på den gamle
hvalstation Air på Streymoy på Færøerne.
Et kort og et langt indslag kan ses på følgende adresser:
http://kvf.fo/netvarp/sv/2013/11/26/video-her-brestur-hvalurin
http://kvf.fo/netvarp/sv/2013/11/26/hvalurin-brestur-vid-air
Episoden minder radaktøren om en af de første kaskelothvaler, han var med til at flænse på standen ud for Nymindegab i
1990.
TV-Midt/Vest optog en film, der kan hentes her.

Peter Teglberg Madsen holder foredrag:

Om havpattedyr
Sted: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, Esbjerg
Tid: Tirsdag d. 26. november 2013, kl. 19.30
Pris pr foredrag kr. 125,- (personer over 60 år kr. 95,-)

"De store hvaler - Hvad ved vi, og hvad ved vi ikke om de store hvaler"
Hvalerne er med deres vægt på op til 160 tons de største rovdyr, der nogensinde har levet på jorden. De har en lang række
tilpasninger til et liv i vand, og flere af dem kan dykke til mere end 1000 meters dybde og holde vejret i mere end en time.
Dette foredrags handler om, hvordan disse store dyr kan dykke så dybt og længe, og hvordan de kan finde deres mange tons
føde i døgnet i en verden af komplet mørke og højt tryk
Foredragsholder: Peter Teglberg Madsen, professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

11. november 2013

Ung Alm. Delfin strandet ved Blåvandshuk, Søndag d. 3.november, 2013
Vi var en gruppe fuglekiggere på mødeweekend i Blåvand, og da det blæste kraftigt søndag morgen, besluttede vi at kigge
efter havfugle fra solopgang. Da der var blandede meninger om, hvor havfuglene ville dukke op, delte gruppen sig i en flok
nord for hukket og en flok syd for. Der gik dog ikke længe før Ulf Eschou Møller fra Herning bemærkede et lille tandhval i
vandkanten ca. en kilometer længere mod nord, og sydholdet med undertegnede blev tilkaldt over radio, da det lignede en
Delfin.
Dyret lå lidt oppe på stranden og blev kun ramt af vandet fra de kraftigste bølger, der rislede ind over stranden og
indhyllede den i ca. 10 cm vand. Den var tydeligvis levende og gav med jævne mellemrum gevaldige spjæt med halen,
efterfulgt af minutter med ro. Det var tydeligvis en art delfin med sit lange næb i forhold til Marsvin, som jeg selv har
fundet ved flere lejligheder langs vestkysten.
Dyret var skadet lidt foran halen, hvor to parallelle rifter havde skabt en blødning. Det lignede, at den havde været i skruen
fra en båd, hvilket sandsynligvis havde svækket den så meget, at den ikke kunne modstå de kraftige bølger i denne nat og
morgens blæsevejr, hvor vinden nåede op på 15-20 m/s fra sydvest.
Under observation af dyret blev myndighederne underrettet, og inden for 30-45 minutter dukkede en firehjulstrækker op fra
Fiskeri- og søfartsmuseet. De aflivede dyret med et riffelskud og tog det med til deres fryserum for nærmere identifikation
og opbevaring.
Identifikation. Vi diskuterede delfinen under den videre morgenobs, og blev enige om det måtte være en Almindelig Delfin,
som flere af os havde erfaring med, bl.a. undertegnede. Jeg synes den virkede svagt gullig hen ad siden, hvilket passede fint
på en ung Almindelig Delfin, men Rasmus Due Nielsen, som bl.a. lever af, at lave hvalundersøgelser fra fly, konstaterede at
unge delfiner kan være svære at bestemme, og han nævnte således Stribet som en mulighed.
Efter at have kigget hundreder af egne og andres billeder igennem af delfiner fra hele verden, er jeg nu ret sikker på, at der
må være tale om Almindelig Delfin (Delphinus delphis). Det set ud til, at Almindelig Delfin har et diagnostisk kendetegn,
nemlig at det mørke på oversiden laver en næsten symmetrisk kile eller trekant ned i sidens lyse farve lige under rygfinnen,
uanset om det er et eksemplar med gult eller ej eller om der er tale om en kalv. Det har Stribet Delfin tilsyneladende aldrig.
Men jeg er ikke hvalekspert, skal det pointeres, selvom jeg interesserer mig meget for hvaler!
Venlig hilsen
Ole Zoltan Göller, Tjæreborg
De efterfølgende fotos: Ole Zoltan Göller©

Fredag d. 8. november 2013

Uregelmæssig opdatering af hvaler.dk
Opdateringen af denne side har desværre været lidt uregelmæssig den seneste tid, og vil nok stadig være det et par dage
endnu. Årsagen er, at redaktøren har været indlagt med en blodprop i hjernen og stadig har lidt vanskeligt ved at læse og
skrive.
Seneste nyt er en levende stranding af en almindelig delfin ved Blåvandshuk sidste weekend -herom mere senere.
Mandag d. 21. oktober 2013

Marsvin i Flensborg fjord
Fredag eftermiddag d. 18. oktober 2013 omkring kl. 14.30 passerede vi på kajaktur på Flensborg Fjord 3 marsvin midtvejs
mellem Rønshoved og Store Okseø. Jeg kunne observere marsvinene i ca. 10 minutter, hvor de tilsyneladende var på
fiskejagt, idet de var fulgt af en lille flok aktive og interesserede måger.
Venlig hilsen
Jens Suhm, Odense

Marsvin i Isefjorden
2 marsvin observeret i Isefjord Inderbredning ud for Ejby havn, 19/10 ca. kl.15.30 - 15.45.
Vi stod på molen og så dem i overfladen mange gange, hvor de indimellem lå stille... De så ud til at svømme mod nord da vi
forlod dem.
Det er første gang vi ser marsvin i fjorden, så en sjov oplevelse.
Mvh Jesper Sørensen, Ejby

Marsvineobservationer gjort fra tysk skib
Fra Hvaler.Dk’s mand i Kappel – Andreas Pfander – har vi modtaget en række observationer af marsvin i danske og tyske
farvande gjort fra et tysk skib i perioden 11. maj til 29. juli 2013
Observationslisten kan hentes her som pdf-fil.

Rapport om en hvidskæving fra Kalundborg Fjord
Hvidskævingen, der tirsdag d. 24. sep. 2013 blev fundet ved Kalundborg Fjord, er nu blevet undersøgt på Statens
Naturhistoriske Museum i København. Carl Chr. Kinze har skrevet denne rapport:
Dyret målte 235 cm i længden og vejede 135,5 kg. Efter ”normalvækstkurven” (udregnet på grundlag af færøske dyr af
Bjarni Mikkelsen, Færøernes Naturhistoriske Museum) er dette ca. 30 kg for lidt. Man kunne også sige, at med en vægt på
135,5 kg ville en ”normal” længde være 220 cm, ikke 235 cm. Dyret var ganske afgjort afmagret. Spæktykkelse var det
fleste steder under 10 mm. En fedtbræmme omkring lungerne, der indikerer god foderstand, manglede ligeledes.. Hverken i
maver eller tarme fandtes rester af føde. Den gule stjerne i grafen forenden viser at individet klart ligger i det ”røde felt”
Der var tale om en yngre kønsmoden han. Testiklerne var i udseende modne, dog lå deres vægt på 140 g hver i lige under
den kendte nedre grænse for kønsmodne testikler (160 g) hos denne art. Den snoede penis er imidlertid et godt indicium på
kønsmodenhed lige som bækkenrudimenternes form, længde og vægt vil kunne bekræfte. Hannerne bliver kønsmodne
omkring 5-årsalderen. Et godt gæt på dyrets alder ville derfor være 6-7 år, men dette må en aldersbestemmelse be- eller
afkræfte.

Fredag d. 19. oktober 2013

Sæl ved Vikær (Lillebælt)
Hejsa.
Observerede denne sæl i gang med at fange fisk ved Vikær Strand Camping lørdag den 12.oktober. Vi havde vores hunde
med ved stranden og sælen kiggede på os mange gange når den var oppe for at tanke luft. Vil tro det er en gråsæl ud fra
hovedformen...men er ikke ekspert.
Hilsen Dennis M. Hansen, Løgumkloster.
Red.: Det kan være meget vanskeligt at se forskel på grå- og spættede sæler, men netop hovedformen viser den mest
karakteristiske forskel på de to arter.
Den nærmeste sællokalitet er sandflakkene mellem Årø og Bogø ca. 25 km nordøst for Vikær, og her er der indtil nu kun
meldt om spættede sæler. Alligevel skal man ikke afvise, at det kan have været en gråsæl, da de tidligere er set ved bl.a. Als,
ligesom denne art er i kraftig fremgang i den vestlige Østersø.

Torsdag d. 17. oktober 2013

Sæl i Gudenåen
Via TV Midt/Vest har vi fået underretning om, at en mindre spættet sæl p.t. svømmer rundt i Gudenåen nedenfor
Tangeværket ca. 30 km opstrøms Randers.
Se video på adressen: http://www.tvmidtvest.dk/indhold/sael
Vi bringer her en opdateret liste over de å-sæler som hvaler.dk har kendskab til.

Mandag d. 7. oktober 2013
Redaktøren beklager den sene opdatering hvilket skyldes kraftig involvering i en udstilling om lokalt
basseret, naturskånsomt og klimavenligt fiskeri, som skal åbne på fiskeriudstillingen i Ålborg i borgen. Se:
http://levendehav.dk/

Dødt marsvin
Sendt: 6. oktober 2013 18:56
Hej, jeg ville bare lige sige at jeg fandt et dødt marsvin ved Hornbæk strand. den var ikke særlig stor, max.
1.20 m. så det handler sig nok om et ungt dyr. den må have ligget der i noget tid, fordi at fugle er blevet
tiltrukket af den. desuden er den blevet skyllet ret langt op, dvs måske under en storm.
Mvh, skovninjaen

Observation af Gråsæl
Kære Hvaler
Her er en observation af gråsæl med foto fra Bøgeskov Havn tæt ved Stevns:
http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=259359
Jeg ved fra tidligere korrespondance, at I er ret interesserede i obs. af gråsæler fra det vestlige Østersø
Mvh
Philippe Provençal

Marsvin? ved Hanstholm
Hej
Jeg står bag en lille modevirksomhed i Thy, som hedder ELSK (elsk.com) - Naturen inspirer en del, derfor
er jeg tit enten i skoven eller på stranden med min digital kamera. Det var også tilfælde i aftes d. 25. sept.
2013 kl. ca. 19 stod jeg på stranden og var ved at optage lyden af den usædvanligt stille vester hav. Det var
ca. 300 m vest for Hanstholm havn mod Klitmøller, da jeg pludseligt fik øje på noget ca. 25 - 50 m ude.
(svært at vurdere - men det var ret tæt på kysten) Jeg er overbevist om at det var 2-3 marsvin, men kan tage
fejl - har aldrig før set dem så tæt på stranden. Jeg slukkede for mit lydgrej, og fandt frem min iPad og fik
optaget nogle videoer som du er mere end velkommen til at bruge i din samling. Jeg hold øje med dem i ca.
20-30 min. og de svømmede meget frem og tilbage inden for radius af 50 m.
Videoerne kan ses på vores lille side http://elsk.com/little-september-trip-beach/
Videoerne kan sættes til 1080 HD - og fuld skærm, så kan man bedre se hvad der foregår.
Mhv. Lukas / ELSK.COM

Hvidskæving ved Kalundborg
Hej
Tirsdag d. 24. sep. fandt 4 piger fra Kalundborg Friskole dette helt friske kadaver af en hvidskæving. Den
var strandet på "Asnæs Nordstrand" i Kalundborg Fjord, få kilometer fra Lerchenborg Gods.
Jeg har hentet dyret og skeletterer den, når der er plads i kalenderen, således at den bliver sikret i Statens
Naturhistoriske Museums samlinger.
Mange hilsener,
Abdi Hedayat,
Konservator på Statens Naturhistoriske Museum
http://tv-kalundborg.dk/?poditemid=23495&tagsid=1603&soegeord=

Foto: Abdi Hedayat ©
Red.: Hvidskævingen er en ægte oceanisk og nordatlantisk delfinart. Arten er bl.a. kendt fra Færøerne, hvor hvidskævinger
nogle gange bliver taget sammen med grindehvalerne.
Mellem 2005 og 2007 har der været fem strandinger ved den jyske vestkyst, en ved den svenske kattegatkyst og en ved den
polske kyst. Fundet ved Kalundborg er det første i de indre danske farvande siden 1970, så forekomster af hvidskævinger
syd for Skagen kan med rette betegnes som sjældne.
Hvidskævingens første dokumenterede optræden i danske farvande fandt sted i oktober og november 1942: mindst 70 dyr i
Isefjord og Roskilde Fjord.

Søndag d. 6. oktober 2013

Hvaler eller hvad?
Sendt 5. oktober 2013 20:27
Hejsa.
Jeg har lige siddet og fisket ved færgelejet ved Sælvig havn på samsø. Ca 100 - 200 m ude (retning vest mod Hou - Jylland)
så jeg nogle høje pust (som fra en stor hval) på 1 m til 1.5 samt noget der lignede marsvin (altså mørke) bare meget større?
Hvad kan det være? Jeg har ofte set marsvin både fra land og fra min båd på helt klods hold og på længere afstand og jeg
synes bestemt at det jeg så i dag var noget større og som sagt med pust op i luften. Det var langt ude, og der var lidt sø, så
jeg tænker ikke, at jeg overhovedet ville kunne se et almindeligt martsvin?
Kan det have været "Rigtige" hvaler (så to pust samt to kroppe)? Desværre var jeg for langsom med tlf kameraet øv øv.
Mange hilsner. Anders
Ps. jeg bor i Århus hvor jeg i øvrigt ofte både møder både sæler og marsvin både i bugten og når de følger træk fiskene helt
ind under land (endda ind i havnen).

Mandag d. 30. september 2013

Marsvin og sæler i Præstø Fjord
Lidt info fra Præstø Fjord. Da jeg her til aften lørdag den 28/09/2013 var ude og fiske efter havørreder på Præstø Fjord, kom
der et marsvin op lige ved siden af båden. Den var oppe 3 gange - stor oplevelse.
Da jeg fisker meget på fjorden og har gjort det i mange år, kan jeg oplyse, at de sidste 3 år har der hvert efterår været sæler
fast inde på fjorden. Sidste år var der en med en unge. De var der i ca 1 måned
mvh
Lars Normann

Onsdag d. 25. september 2013

Ædegilde i Lillebælt
Redaktøren var i går aftes bedstemand på galeasen Aventura af Middelfart. Formålet med turen var bl.a. at vise marsvin for
de ca. 25 gæster ombord.
Vi forlod havnen kl. 17:00 og skipper Henrik gik på dækket, for at fortælle gæsterne om skib, farvand, og om mulighederne
for at se marsvin m.m., mens bedstemanden overtog rattet. Allerede få minutter ude af havnen kunne jeg se mågesjov i
retning af Lyngsodde og den nye Lillebæltsbro, og snart kunne vi også se marsvinene spurte i havoverfladen. Jeg stoppede
skibet lidt på afstand af ædegildet, og i det følgende kvarters tid, kunne vi opleve et vildt slagsmål mellem marsvinene, der i
samarbejde havde presset fiskestimen op, og de mange måger iblandet et par skarver, der alle profiterede af marsvinenes
forarbejde.
Hvilken fiskeart, der drejede sig om, kunne vi desværre ikke se, men da stimen var opfisket og der blev stille, sejlede vi
videre, og her så vi kort tid efter på ekkoloddet en kæmpe fiskestime et stykke nede i vandet.

Stimen blev opdaget på loddet, da dette pludselig angav en vanddybde på 6 meter et sted, hvor der efter søkortet skulle være
30 meter dybt. Fiskestimen var så tæt, at loddet ikke kunne slå igennem den og måle den korrekte havdybde.
Redaktøren/bedstemanden optog også en video af showet, som jeg prøver at redigere til YouTube.

Gråsæl ved Birk nær Kalkgrund Fyr
Fra Andreas Pfander, Kappel har vi d. 22. september 2013 fået melding om en gråsæl observeret ud for Birk i Sønderborg
Bugt. Han skriver:
Seit etwa zwei Wochen hält sich eine Robbe am Einstrombauwerk auf, mit dem das Naturschutzgebiet der Birk wieder
vernässt werden soll. Der "Seehund" wurde mehrfach beobachtet, wie er auf dem seeseitigen Teil des Bauwerks wie auf
einem Ponton ruhte. Ein Beobachter vor zwei Tagen, der das Tier durch sein Fernglas beobachtete, äußerte die Vermutung,
daß es sich wahrscheinlich um eine Kegelrobbe handelt.
Gestern Abend gegen 17h tauchte die Robbe vor dem Strand der Birk etwas westlich des Küstenkilometers 64,5 auf und
spielte mehrere Minuten lang mit einem gefangenen Plattfisch und war durch das Glas eindeutig als Kegelrobbe zu
erkennen.

Fredag d. 13. september 2013

Sæler og fugle i Knudedyb, Lundvig Løb og Slagters Lo
Redaktøren var i går bådfører på en sejlads i vadehavet ud af Kammerslusen – en tur med flere formål.
* Det rådgivende ingeniørfirma Grontmij skulle lave undersøgelser over fuglenes flugtdistancer i forbindelse med en VVMundersøgelse vedr. en genetablering af sejladsmulighederne til Sønderho på Fanø.
* Center for Geogenetik under KU ønskede prøver af sælfæces med det formål ved hjælp af DNA, at fastslå fødevalg hos
sælerne i danske farvande.
* Forfatteren Ib Ivar Dahl skulle lave farvandsresearch i forbindelse med en planlagt skønlitterær bog om de maritime
miljøer i vadehavsområdet.
* En nybagt bådejer skulle lære at navigere i vadehavets tidevandsstrømme og ofte kaotiske render og løb.
* Og endelig ønskede redaktøren at få præcise angivelser af sælernes flugtdistancer – dels relateret til lokalitet og dels som
funktion af flokstørrelse.
Sejladsen forløb i et fantastik flot vejr, og blev både fundet sæl-fæces og målt flugtdistancer for både fugle og sæler. Et par
grundstødninger kunne klares med at jage besætningen frem og tilbage i skibet og dermed ændre styrlastigheden.
Herunder et par billeder fra turen: Gråsæl en face, gråsæl en profile, havørn, skestorke og pubæ-samlerne diskuterer dagens
udbytte. Foto: Thyge JENSEN ©

Torsdag d. 12. september 2013

Sælfangst i Vadehavet
Redaktøren var i tirsdags (10. sep. 2013) på sin halvårlige sælfangst i det tyske vadehav 2 timer ud af Husum. Fra Danmark
deltog som vanlig også Steffen Steffensen, der i det daglige er regionschef i Lærernes Arbejdsløshedskasse. Vore
kvalifikationer i forbindelse med sælfangst er - ud over mange års erfaring, at vi begge vejer i omegnen af 100 kg.
Arrangør af fangsten var Tierärtsliche Hochschule i Hannover, hvis biologer og veterinærer overvejende er piger på
omkring 50 kg., der ikke ville have en kinamands chancer for at fange og fastholde et af de op til 140 kg. tunge dyr.
Formålet med fangsten var mangesidig med bl.a. blodprøvetagning, hvorunder dyrene skal holdes fast fikserede. Yderligere
skulle der indsamles fæces til undersøgelse for lungeormslarver, ligesom dyrene blev checkede for sællus ud fra en
formodning om, at denne parasit kunne være mellemvært for lungeormene.
I nettet blev der fanget i alt ti spættede sæler, hvoraf den ene dog undslap – et tilfredsstillende udbytte, men lidt i
underkanten, da der tidligere er blevet fanget op til 28 sæler på samme lokalitet.
Redaktøren checkede omhyggeligt de ni sæler for lus, men uden held – et tegn på at sælerne er i en overordentlig god
sundhedstilstand, hvilket også blev understreget af alle dyrenes gode ernæringstilstand.
Indtil midten at 1980erne, hvor vadehavssælernes sundhedstilstand var i en meget ringe forfatning, var kraftige luseangreb
sammen med store skindlæsioner på bugen et udbredt syn hos sælerne, men begge fænomener forsvandt fra sælbestandene i
slutningen af sidste århundrede.

Foto af luseangreb hos en sæl i slutningen af 1970erne

Den aldrende redaktør undersøger forgæves en sæl for lus

d. 28. august 2013

Fouragerende vågehvaler i Skagerrak
To lystfiskere fik i går (27.8.2013) en kæmpe hvaloplevelse ude i Skagerrak. På grund af det fine vejr med havblik var de
sejlet længere ud end de plejer på en position ca. 70 km NNØ for Hanstholm nogenlunde på 100 m dybdekurven. Her mødte
en stor stime af tobis - og flere vågehvaler der mæskede sig på fiskene. En af vågehvalerne – skønnet til 8 m i længden –
kom ganske tæt hen til deres lille båd. Det lykkedes Penti Olesen at ”fange” noget af oplevelsen på video, som er lagt ud på
YOUTUBE.
http://www.youtube.com/watch?v=_B-QGan9Zus
Farvandet ud for Hanstholm må betegnes som et af de hvalrigeste med mindst seks registrerede arter: marsvin, hvidnæse,
spækhugger, grindehval, hvidskæving og vågehval.

Lørdag d. 24. august 2013

Schweinswale zwischen Ochseninseln und Flensburger Hafen
Fra Hvaler.dk’s mand i Kappel har vi modtaget:
Moin und hallo,
Seit dem 2. Mai 2013 werden durch Kapitän Hansen von der "Flora 2" wieder regelmäßig Schweinswale zwischen
Ochseninseln und dem Flensburger Hafen beobachtet. Folgende Sichtungen wurden in den letzten zwei Wochen gemeldet:
10. August 2013 12h25 1 Schweinswal vor der Marineschule Mürwik,
16. 08. 2013 15h20 1 Schweinswal in Höhe der Marina Sonwik schnell Richtung Westen schwimmend,
17. 08. 2013 19h20 1 adulter Schweinswal wurde südlich der Gr. Ochseninsel mehrfach gesichtet,
20. 08. 2013 19h40 1 Schweinswal wird kurz nördlich der Ochseninsel gesichtet, eine unsichere Sichtung später südlich der
Ochseninseln, ein Sprung wurde beobachtet
21. 08. 2013 19h30 1 Schweinswal direkt im Flensburger Hafen, um 19h58 Sichtung eines weiteren Schweinswals vor dem
Glücksburger Jachthafen,
22. 08. 2013 18h30 1 Schweinswal vor Kohage, um 19h Sichtung eines Schweinswals südlich der Ochseninseln, da beide
Sichtungen ca. 1,5 sm entfernt sind handelt es sich möglicherweise um das gleiche Tier,
23. 08. 2013 17h30 1 Schweinswal vor der Marineschule Mürwik.
Bis auf die letzte Sichtung erfolgten fast alle Sichtungen bei Windstärken bis 2 höchstens 3 Bft.
Es handelt sich bei den gesichteten Schweinswalen wahrscheinlich immer wieder um dieselben Individuen.
Viele Grüße
Andreas Pfander

Sælerne i Vadehavet
Flugtdistancer
Redaktøren var onsdag og torsdag i uge 34 bådfører i Vadehavet på et fartøj, der blev anvendt i forbindelse med en VVMundersøgelse i relation til en evt. genetablering af havnen ved Sønderho på Fanø. VVW undersøgelsen skal som et
delelement indeholde en vurdering af fuglenes flugtafstande, og dertil er hyret det rådgivende ingeniørfirma Grontmij.
Under turen fik redaktøren lov til at låne afstandsmåleudstyret, og dette muliggjorde nogle præcise vurderinger af sælernes
flugtdistancer på land.
På Ydre Flakstjert med ca. 600 sæler måltes flugtafstanden til 120 meter (enkelte dyr kravlede i vandet).
I Lundvig Løb med ca. 50 sæler var dyrene upåvirkede ved en afstand på 160 meter, og på en anden plads i samme løb med
blot to sæler var disse upåvirkede i en afstand af 70 meter.
Når sælerne var i vand, vurderedes de at være uinteresserede i båden på afstande over 50 meter. Når sælerne var nærmere på
båden en ca. denne afstand, var de tydeligt opmærksomme på bådens tilstedeværelse og holdt øje med denne. Sæler i vand
på < 10 meters afstand sås ofte.

Ud over de mange sæler observeredes et krondyr på Keldsand ca. 3 km fra kysten, samt to havørne ved Kammerslusen.
Biolog Claus Lunde Pedersen fra Grontmij har lovet at sende nogle fotos fra sælbankerne, men indtil disse dukker op, må vi
nøjes med et par fotos taget af redaktøren.

Slagters Lo i Vadehavet. Foto: Thyge JENSEN

Flyttedag
Fredag d. 23. august 2013 var redaktøren på sejlads i Vadehavet med en hollandsk Zeeschouw (et fladbundet sejlskib med
sidesværd), og under turen blev det muligt at besøge sælerne på Mandø Flak samt på Ydre Flakstjert – en ny sandbanke, der
indenfor de seneste år er dukket op yderst på sydsiden af Knudedyb.
Mandø Flak, der normalt på denne årstid huser 200-400 sæler, lå øde hen, men på Ydre Flakstjert kunne ses fire flokke med
sammenlagt 700 spættede sæler og gråsæler. Redaktøren ringede til Benny Thomsen fra www.mandoevent.dk, der kunne
fortælle, at sælerne var forsvundet fra Mandø Flak for ca. to uger siden.
Noget tyder således på, at sælerne har holdt flyttedag. Ydre Flakstjert er nu blevet så høj, at den ikke oversvømmes ved alm.
højvande, hvilket ikke gælder for Mandø Flak. Mulighederne for sælerne for at ligge tørt, er derfor bedre på det nye
højsande, hvilket må være årsagen til at sælerne på én gang skifter liggeplads. Evt. kan nogle af sælerne i Galgedyb også
være flyttet til det nye højsande.

HABAKUK af Ribe. Foto: Thyge JENSEN

Torsdag d. 22. august 2013

Delfiner i Skagerrak
Fra Rene Christiansen har vi fået melding om, at det lystfiskerfartøj, han var ombord på d. 4. august 2013 på en position ca
16 Sm/30 km VNV af Hanstholm, blev fulgt af en 8 – 10 delfiner over en periode på ca 15 minutter. RC mener, at det var
almindelige delfiner.
Hvis det sidste er tilfældet, er der nu observationer af 7 forskellige hvalarter i farvandet omkring ”Det gule Rev”. Det drejer
sig om vågehval, spækhugger, hvidnæse, hvidskæving, grind, marsvin og nu evt. alm. delfin.

Onsdag d. 21. august 2013

Marsvin nær Horsens havn - igen
Jeg har tidligere fortalt om, at jeg så marsvin ved indgangen til Horsens havn. Nu har jeg set et igen - et marsvin der, midt
imellem 10 både, der lå og gjorde sig klar til kapsejlads, kom højt op over vandet 3 gange, så man kunne se dets lyse bug.
Ligeledes så jeg få dage efter en gruppe på formentlig 4 marsvin ca. 100 meter fra land omkring 2 sømil øst for Horsens, og
senere samme dag 2 marsvin mellem Hjarnø og Snaptun.
Det er ikke usædvanligt at møde marsvin ved Snaptun, i udkanten af fjorden, men at de kommer helt ind til Horsens, det er
vist nyt. Det er i hvert fald ikke noget man er forvent med i nyere tid.
Thomas Jensen, Horsens

Tirsdag d. 20. august 2013

Delfin i Lindholm Dyb NE for Samsø
Lasse Ovesen, Samsø Efterskole meddeler i dag Hvaler.dk, at han i går mandag d. 19. august 2013 kl. ca. 16.00 observerede
en delfin på ca. 3 meter springe ud af vandet 30 – 40 meter foran den rib-båd, han var fører af. Ud fra størrelsen, rygfinnens
form samt farven mener LO, at det har drejet sig om en hvidnæse, men han afviser ikke, at det kan have været en anden
delfinart – dog ikke spækhugger.
Dyret blev kun set springe ud af vandet én gang og svømmede i sydlig retning.

Fredag d. 16. august 2013

Marsvin i Mariager Fjord
På sejlads fra Bønnerup til Hobro med ”flygtningeskibet” Anton, observerede redaktøren to marsvin i den yderste ende af
Fjorden. Lokale kunne fortælle, at der ofte sås marsvin i den smalle rende mellem Als Odde og Hadsund, men kun meget
sjældent i den inderste del af fjorden.
”Flygtningeskibet ” Anton, der ejes af Landsforeningen Levende Hav, sejler for tiden rundt i danske og nordtyske havne
med 75 bronzestatuer udført af billedhuggeren Jens Galschiøt i forbindelse med en kunsthappening om
flygtningesituationen i Europa og i Verden. Redaktøren af hvaler.dk er p.t. hyret ombord som matros.

Foto: Sofie Nielsen ©

Marsvin i Genner Bugt
Hej.
Jeg så i går (15. august 2013) ca kl.21 et marsvin i Genner bugt ved Kalvø. Marsvinet var oppe 3 gange og dykkede derefter
igen.
Vh Julie Quistgaard

Tirsdag d. 13. august 2013

Spækhuggere
Der er d.d. i morges set 3 Spækhuggere, heraf en stor han forholdsvist tæt på kysten ved Skagens Gren - vesttrækkende.
Med venlig hilsen
Jørgen Munck

Søndag d. 11. august 2013

Marsvin i Øresund 7. august 2013
Hej
Den 7 august sejlede jeg fra Höganäs til Ven i sejlbåd. Ud for Viken sprang dette marsvin ud af vandet. vi filmede det, og
filmen er på dette link.
https://www.facebook.com/photo.php?v=615315755167052&l=25622348510060
Vi var lidt i tvivl om det er marsvin eller måske den langt sjældnere delfin. Den sprang nogle gange højere end filmet. Jeg
har svært ved at se hvor spids næsen er.
For øvrigt så jeg den 9. juli et marsvin ved Kallehave syd for Sjælland. Pludselig var der noget. som "gryntede" og
rygfinnen viste sig et par gange.
Hilsen Jørgen Ring
Red.: Jørgen Ring har efterfølgende sendt et par stills fra videoen, der viser at det tydeligvis drejer sig om et marsvin.

Videostill: Jørgen Ring ©
Bowridende marsvin er ikke en sjældenhed, hvilket nedenstående skemaer fra Hvaler.dk’s nye publikation ”Observationer
af marsvin i danske farvande” viser.

Fund af dødt marsvin i Skagen
Hej, ved gåtur på Skagen Nordstrand i går (9. august 2013) fandt vi dette døde marsvin (?).
Med venlig hilsen
Charlotte Lindorf Eriksen

Foto: Charlotte Lindorf Eriksen ©
Red.: Det er vanskeligt at vurdere størrelsen på billederne, men hvis længden af skrogresterne har været ca. 1 meter, peger
alt på marsvin.

Død sæl ved Ballehage
Død sæl strandet 3. august 2013 S - for Ballehage, mellem Aarhus og Moesgård. Jeg går ud fra at det er en gråsæl?
Med venlig hilsen, Knud Brodersen

Foto: Knud Brodersen ©
Red.: Sælen på billedet er en spættet sæl – en art, der yngler på bl.a. Tunø Flak. Sælen ser fin og velnæret ud, så
dødsårsagen er lidt gådefuld.

Torsdag d. 8. august 2013

Hvor er marsvinene?
Redaktøren sejlede i går (07-08-13) i sin lille Megin-jolle fra Kalvø i Genner Bugt til Helnæs på Fyn. På trods af vervejende
havblik på hele turen blev der ikke observeret et eneste marsvin på den 20 sømil lange strækning

Fund af død sæl i Ålbæk
På en dejlig aften gåtur i går med familien på stranden i Ålbæk, Skagen fandt vi resterne af en sæl. Hovedet var desværre
meget medtaget af mågerne, men vi syntes ikke sælen var ret stor, så måske en stor unge?
Mvh
Charlotte Lindorf Eriksen

Foto: Charlotte Lindorf Eriksen ©
Red.: En spættet sæl, men kønnet kan jeg desværre ikke se på grund af gruset og sandet på bugen. Vanskeligt at se
størrelsen uden reference, med ud fra proportionerne, vil jeg også mene, at det er et ungt dyr.

Observation af marsvin ved Tisvilde
Fredag d. 2/8 kl. 17 ca. dukkede tre marsvin op udfor skrænterne ved Tisvilde. De bevægede sig mod vest langs kysten
legen gennem vandet ca. 30-40 m. Fra stranden. De kom adskillige gange op med deres finne. Fantastisk syn på en
fantastisk dag.
Venlig hilsen Lisbeth Henriksen
Red.: Som det kan ses af nedenviste kort taget fra Hvaler.dk’s nye publikation ”Observationer af marsvin i danske
farvande”, er netop området ud for Tisvildeleje meget interessant hvad angår marsvinenes jagtadfærd.
Publikationen ”Marsvineobservationer i danske farvande” er nu udkommet og kan købes ved henvendelse til redaktøren på
tj@hvaler.dk eller hvaler@hvaler.dk. Prisen er 75,- kr + forsendelsesomkostninger.
Pressemeddelelses kan læses her.

Marsvin i Bøgestrømmen
Vi har set marsvin i dag den 7. august 2013, ved Peters værft set 3 til 4 marsvin (kl. 15.00) & ved øst for Langeø i
Bøgestrømmen så vi 2 (ca. kl. 15.15.)
Mange hilsner fra
Steen Knapp Kæge

Lørdag d. 3. august 2013

Marsvin ved Dyvig
Mellem klokken 21:30 og 21:45 (1. august 2013) så vi fra lystbådehavnen i Dyvig på Als 2 måske 3 marsvin. De var så
tætte på havnen at vi blev opmærksomme på dem pg. af at vi hørte deres udblæsning. Adgangen til området er gennem et
meget snævert farvand på kun få meter. Det blev et tilløbsstykke for folk på broerne.
Boy Lindholm
Tournesol
Gråsten sejlklub

Tirsdag d. 30. juli 2013

Sæler i Lillebælt
Fra John Pedersen ombord på Ørnen af Kolding/Ribe har vi fået melding om, at der d. 17. juli 2013 blev observeret 20-24
sæler på et sandflak øst for Græsholm ved Årø i Lillebælt.

Mandag d. 29. juli 2013
Netop hjemkommet fra nogle uger på havet har redaktøren været igennem sin indbakke og har fundet nogle observationer,
der ikke er blevet lagt ud på Hvaler.dk. Disse følger her:

Marsvine-lyde?
Hej Hvaler.dk
Jeg har lige været med min far ude at ro i kajak i Aabenraa fjord (27. juli 2013) Vi stødte ind i en forholdsvis stor flok af
marsvin, hvilket var en kæmpe oplevelse.
På et tidspunkt da et par af dem var meget tæt på os (cirka 5 meter), hørte vi en lyd i stil med dem man hører fra sæler eller
søløver. Det var altså en lyd, der lød som en rigtig "stemme" og ikke bare et pust fra åndehullet.
Kan det være marsvinene, der har lavet lyden? Jeg troede ikke de lavede andre lyde end den pustende lyd, der kommer når
de ånder.
Med venlig hilsen
Karoline

Hvaler.Dk har videresendt mailen til Magnus Wahlberg fra Fjord & Bælt i Kerteminde, som svarer:
Jeg tror måske det har været en hostning, som vi tit hører fra marsvinene i Kerteminde og også i det fri. Der kan også være
en del bi-lyde i forbindelse med vejrtrækningen, præcis som hos mennesker - men jeg tror sjældent det betyder så meget for
selve dyrene.
Bedste sommerhilsener
Magnus

Vågehvaler i Nordsøen
Fra Maersk Olie & Gas har vi modtaget
2 more whale sightings:
Halfdan: 09-07-2013
Tyra west: 03-07-2013
Both reporters mentioned minke whale but this is very difficult to confirm. What do you think?
Best regards,
Matthieu Delefosse

Tyra West. Foto: Maersk Olie & Gas ©

Halfdan. Foto: Maersk Olie & Gas ©
Redaktionen mener sikkert at kunne identificere hvalen fra Tyra West til at være en minke whale/vågehval.

Få marsvin p.t.
Har de sidste par uger (medio juli 2013), i stort set havblik, besejlet Kerteminde Anholt og området Odense Fjord og
Fynshoved.
Jeg har spottet ganske få marsvin. Så der nok på sommerferie et andet sted. I foråret har der været rigtigt mange. Både de,
jeg selv har set, samt tillige hørt fra mange andre kredse.
Bedste hilsen
Lars H. Hansen
Kerteminde

Havpattedyr-kadaver observeret nær Sletten Havn
Jeg har i dag d. 23. juni 2013 observeret et kadaver, formodentlig af et mindre havpattedyr, ved stensætningen ud for
"Slettenhus", Ca. 200 m syd for sletten Havn.
Se venligst vedlagte foto.
Med Venlig Hilsen
Per Andersen

Foto: Per Andersen ©

Vågehval på Tornby strand
Har i dag (3. juli 2013) været nede på Tornby strand (uden for Hirtshals) og se en meget død vågehval. Eller det er i hvert
fald det, jeg tror det er! Den var i stærk forfald. Ved ikke hvor længe den har ligget på stranden. Vil skyde den til at være en
5-6 meter lang og være en han.
Vedhæfter nogle billeder af den.
Venlig hilsen
Lene Lysdahl Laursen

Foto: Lene Lysdahl Laursen ©

Hvad for en fisk?
Jeg må lige høre, hvad det var for en fisk, vi faldt over på Dronningmølle strand i går (24. juli 2013). Marsvin?
Karin Høgh
Frederiksberg C

Foto: Karin Høgh ©
Red.: Som Karin Høgh foreslår, er det ganske rigtigt et marsvin.

Marsvin i Hvide Sande havns udmunding
Kære hvalhjemmeside
Ville blot informere om at min mand og jeg i dag d. 20 juli 2013 har observeret 3 fine marsvin i udmundingen af Hvide
Sande havn - nyt syn for os, der er vant til at se marsvin i Lillebælt hvor vi kommer fra :)
Mvh
Anders og Tone Bertelsen

Mandag d. 22. juli 2013

Marsvin ved Glyngøre i Limfjorden
Troede i første omgang der var tale om en sæl, idet størrelsen passede dermed, men er efterfølgende blevet overbevist om,
at der må være tale om marsvin, formodentlig kun en enkelt, men dette kan ikke siges med sikkerhed.
Første observation: søndag den 30.06.13 ca. 100 S for Glyngøre Fyr. Observeret fra restaurant Limfjorden Hus.
Anden observation: uge 28, ca. 200 – 300 SV for Glyngøre Kirke. Observeret fra vores have, der går i et med Limfjorden.
I begge tilfælde sprang dyret, gentagende gange, op i luften og landede i vandet med plask samt boltrede sig i
vandoverfladen. Var ikke så tæt på, at der med sikkerhed kan siges noget konkret om: farve / rygfinne / hale. Sæler
observeres jævnligt, og ovennævnte observationer afviger væsentligt fra hvad vi normalt ser hos sæler.
Frits Sørensen
Glyngøre
Red: Marsvin er meget ualmindelige i Limfjorden, og ud fra adfærden lyder det næsten som om, det kunne være en delfin.

Marsvin ved Falsters østkyst
Hej
Vi roede i dag i kajakker fra Næsgård til Hesnæs langs Korselitse. På udturen så vi store springende ørred. Vi jokede lidt
med at noget, der kunne skræmme så store ørred også kunne være farlige for os :-)
På vejen tilbage, i bugten syd for fyret, så vi Marsvin og så forstod vi bedre. Vi har roet jævnligt på denne kyst de sidste 12
år og har aldrig før set marsvin ved Falster.
Vi ror også meget omkring Sydsjælland og Møn og her har vi heller aldrig set marsvin. Sæler ja, men ikke marsvin. Det var
mindst en voksen og en unge. De svømmede stille og skræmte en del hornfiskeyngel, men det virkede ikke som om de
spiste. Vandet er dybt meget tæt på land og de svømmede meget kystnært. De svømmede stille videre langs kysten mod syd.
Vi har faktisk tidligere kun set marsvin når vi har roet i nærheden af Fyn.
Mette og Philip Hettel

Søndag d. 21. juli 2013

Sejlernes marsvin
Publikationen ”Marsvineobservationer i danske farvande” er nu udkommet og kan købes ved henvendelse til redaktøren på
tj@hvaler.dk eller hvaler@hvaler.dk. Prisen er 75,- kr + forsendelsesomkostninger.
Pressemeddelelses kan læses her.
Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak til de mange observatører, der har muliggjort at heftet kunne
skrives.

Marsvin ved Hvide Sande
Kære hvalhjemmeside
Ville blot informere om at min mand og jeg i dag d. 20 juli har observeret 3 fine marsvin i udmundingen af Hvide Sande
havn - nyt syn fr os, der er vant til at se marsvin i Lillebælt hvor vi kommer fra :)
Mvh
Anders og Tone Bertelsen

Forvirring omkring hvalstranding syd for Hvide Sande
I fredags blev der meldt om stranding af en hval mellem Henne og Houstrup Strand, og ud fra det første billede i Ekstra
Bladet, så det ud til at være et friskt dyr, som ikke kunne være en vågehval. Dette gav anledning til en del opstandelse på
redaktionen, men et senere udskiftet billede på Ekstra Bladets hjemmeside – med samme URL-adresse – viste at det drejede
sig om en meget henfalden bardehval, sandsynligvis en vågehval.

Fredag d. 19. juli 2013

Bardehval strandet på den jyske vestkyst
I morges blev en strandet bardehval fundet ved Henne på den jyske vestkyst. Se billeder på
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2045824.ece
Ud fra fotoet er det tilsyneladende ikke en vågehval, som ellers er almindelig i Nordsøen. Dette gør artsbestemmelsen til lidt
af et mysterium, men vi afventer nærmere om dette. Desværre er redaktøren for tiden på sejlads i det synfynske øhav og har
derfor ikke selv mulighed for at inspicere kræet.

Torsdag d. 11. juli 2013

Tilbage fra Svalbard
Redaktøren er netop vendt tilbage fra et job som sæl- og hvalguide på et cruise omkring Svalbard. Nordligste bredde blev
80*37’, hvor skibet ikke længere kunne avancere i isen. Ud over de mange spændende fuglearter, blev der set vågehvaler og
hvidhvaler. Af sæler blev der set spættet sæl, grønlandssæl, hvalros og remmesæl, og det lykkedes at optage undervandslyde
af de to sidstnævnte arter. Dertil kom observation af mellem 15 og 20 isbjørne – både på kysten og i isen. Et besøg på
sletten hvor Smeerenburg (hvalfangststation i 1600-tallet) havde ligget, måtte desværre aflyses på grund af isbjørn.

Monaco-bræen i Liefdefjorden. Foto: Thyge JENSEN
I øvrigt var redaktøren i går på sejlads i Vadehavet, hvor der på den vestlige del af Flakstjerten kunne ses mellem 50 og 100
gråsæler foruden ca. 200 spættede sæler

Onsdag d. 26. juni 2013

Sælerne i Vadehavet
Radaktøren har i dag været på besøg hos sælerne på Peel Rev på nordsiden af Jørgens Lo nord for Mandø. På banken kunne
tælles ca. 250 spættede sæler heraf en del unger.

Nord for Låningsvejen blev fundet en henfalden sælunge, der ud fra lanugo-pelsen måtte anses for, at være for tidligt født.

Mandag d. 24. juni 2013

Båring Vig 17. juni 2013
Hej
Lidt forskelligt løst fra Båring vig i mandags (17. juni 2013)
Bemærk ædegilde med deltagelse af både måger og skarv.
Sælen (sælerne) var i området, men deltog ikke
Med venlig hilsen
Karin og Anders Lind-Hansen
S/Y Kinni af Kolding

Alle fotos: Anders Lind-Hansen ©

Et par observationer fra Nordsøen
Via Matthieu Delefosse, Environmental advisor, Maersk Oil & Gas har vi modtaget et par observationer fra Nordsøen

Gråsælunge ved Thyra Øst
Picture from a seal on the 6th May from the Tyra East F bridge module. “The seal where swimming around the Rig
(Labrador) and did also swim into the Tyra East E platform where it got so close to some of my rope access team members
that they could have touched it J The seal was very interested in what they were doing so close to the sea J“
What is your guess for the species? Spotted? Harbour?
The picture can be used for presentation Stefan Hansen is the photograph (copyright)
Best regards,
Matthieu Delefosse

Redaktørens svar til Matthieu Delefosse: It is a female grey seal pup. The pattern of the coat (P5060060) and the shape of
the snout (P5060058) indicate it is a grey seal, and dark spots on a light background (P5060060) say it is a female. The size
of the head compared with the size of the body (both pictures) tells us it is a pup (born this winter).

Rygsvømmende vågehval ved Skjold
Here is the picture of the whale reported on the 12 June at Skjold. Photograph: Rasmus Skriver. Do you agree that this is a
minke whale too?

Red.: Er enig med observatøren i, at det er en vågehval.
Fredag d. 21. juni 2013

Ny tælling af marsvin i indre danske farvande offentliggjort
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (eks. DMU – Danmarks Miljøundersøgelser) har udsendt resultaterne af en ny
marsvinetælling, som kan læses på adressen:
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/tilbagegang-for-marsvin-i-indre-danske-farvande-synes-stoppet/
I rapporten kan man læse, at de beregnede tal for bestanden i 1994 var knap 28.000, i 2005 godt 10.000 og i 2012 godt
18.000.

Onsdag d. 19. juni 2013

Lanugohår fra sælunge
Fra Benny Thomsen, Mandø har vi modtaget et interessant foto af fosterpelsen fra en unge af spættet sæl.
Hos langt de fleste sælarter i verden fødes ungen med en langhåret fosterpels, der fældes umiddelbart efter dieperioden.
Mest kendt – fra Birgitte Bardots kampagne mod den canadiske ”seal cull” i 1980erne - er nok grønlandssælens unge med
dens snehvide ungepels. Ungepelsen er varme- og energibesparende for en sælunge, der har mulighed for at ligge tørt på
klipper eller is i dieperioden, men den er en hæmsko for en unge der opholder sig i vandet.
Den spættede sæl er tilpasset tidevandsområder, hvor den skal kunne svømme kort tid efter fødslen. Derfor fældes denne
pels normalt inden fødslen og kan ofte findes sammen med moderkagen. Om en unge af spættes sæl er født for tidligt, kan ud over datoen – derfor fastslås ud fra tilstedeværelsen af ungepels.

Foto: Benny Thomsen ©

Marsvinerapport fra S/Y Kinni af Kolding
15/6 2013, Storebælt.
Fra broen til Kerteminde så vi, trods 8 m/s og en pæn sø flere dyr; et fulgte os nogle minutter.
17/6 2013, Kerteminde - Bogense. ( 5-8 m/s, faldende til 0-3 v. Æbelø)
1 dyr i Kerteminde Bugt.!!!
18/6 2013, Bogense-Kolding. (Havblik, hele vejen).
Udfor Båring Vig: en del grupper á 2 -3, spredt i området + 3 spættede sæler, få måger.
Mellem Fredericia Havn og "Soldaten" (Red: den grønne bøje 0,3 Sm øst for havnen): flere grupper fouragerende inkl.
måger. (én af marsvinene havde en totalt spaltet rygfinne).
Ud for Sanddal: 4-5 dyr, fouragerende.
Ud for Kongebrohavnen: 1 dyr.
Kolding Fjord:
I Agtrup Vig: mor/unge
Ud for Lyshøj Alle: mor/unge.
Ungerne så pænt store ud, men ikke store nok til at være fra sidste år.
Hilsen
Karin & Anders Lind-Hansen

Gråsæler ved Bornholm
Hej Hvaler.dk
Der er blevet meldt 16 gråsæler ved Græsholmen den 10/6 -2013, se følgende link:
http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=231445
mvh
Philippe Provençal

Marsvin med unge i Roskilde Fjord
Hej
Lige en frisk observation fra den nordlige del af Roskilde Fjord. Her til aften (17. juni 2013) er observeret marsvin med
unge i området omkring Ølsted Grund ud for Ølsted Strand.
Hilsen, Christian Milert, Ølsted
Red: Dette er den første marsvineunge, vi har hørt om i år.

Mandag d. 17. juni 2013

Marsvin ved Sjællands Odde
Hej,
På fisketur 8/6 fandt jeg to døde marsvineunger, liggende blot 100 meter fra hinanden. På nordsiden af Gniben, lige ud for
skilderhuset. Ved man noget om hvor stor ”børnedødeligheden” er blandt marsvin?
Der er heldigvis også rigtig mange levende marsvin rundt om Odden. I stille vejr kan man stort set hele tiden få øje på et par
stykker ude i Sejerøbugten. Om natten kommer de tættere på land og på stille nætter kan man tydeligt høre deres
vejrtrækning. I Pinsen var jeg på natfisketur, og hørte dem flere gange passere tæt på. Min fornemmelse er at de gik lige
uden for revet som ligger ca. 100 meter fra kysten, lige øst for færgehavnen. De skræmte en masse fisk ind bag revet, hvor
de hoppede og sprang, men desværre ikke på min krog.
Mvh
Anders Lindberg
Islands Brygge/Sjællands Odde
Redaktørens kommentar: Vi har efterhånden en række observationer af marsvin, der presser fisk ind mod kysten for
nemmere at jage dem der, og interessant nok, stammer de fleste observationer fra Nordsjælland. Også interessant at Anders
Lindberg nævner, at de kommer længere ind mod kysten om natten. Da marsvin jager ved hjælp af lyd, betyder lyset
selvfølgelig ikke noget for dem.
Hvor stor ”børnedødeligheden” er hos marsvin, har jeg desværre ingen anelse om, og jeg er heller ikke stødt på artikler om
emnet.

Søndag d. 16. juni 2013

Hvidnæse syd for Storebæltsbroen
Hej
Onsdag den 22. maj kl. 2100 observerede jeg en Hvidnæse - delfin - umiddelbart syd for Storebælts, lavbroen. Jeg var på
vej syd på i min sejlbåd X-95 med en fart af ca. 6 knob, da jeg hørte et blåst. Jeg kiggede til siden og bemærkede kraftige
hvirvler i vandet. Herefter nød jeg synet af en hvidnæse, der legede rundt om båden - meget aggressivt og halvt ude af
vandet når det trak vejret.
Det blev der kun i ca 3 min, men var en skøn oplevelse.
Det skal bemærkes, at jeg sejler i Kerteminde Bugt hver dag og ser mange marvin, hvorfor jeg skulle være i stand til at se
forskel.
Jeg har for nogle år siden set hvidnæse på samme måde ved Læsø. Jeg har sejlet på Det Indiske Ocean og Stillehavet og set
mange slags delfiner og hvaler, hvorfor jeg betragter mig selv som værende en troværdig observatør.
Dan Anker Nielsen
Kerteminde

Marsvin i Gjerrild Bugt
Hej
25-35 marsvin Gjerrild Bugt gående mod syd (mågesjov). Det er normalt kun 6-10, vi kan se fra vinduet.
mvh
Erik Kastberg

Torsdag d. 13. juni 2013

Marsvin i Horsens Havn
Marsvinet er jo ganske almindeligt i de danske farvande, men det er ikke min opfattelse at de så tit kommer ind i Horsens
Fjord. I de fire år jeg har sejlet, har jeg kun to gange set marsvin i fjorden, og begge gange har været i udkanten af fjorden.
Men her i forgårs så jeg et eller to marsvin helt inde i Horsens Havn!
Ikke inde mellem bådene, men helt klart inde i havneområdet. Hvad der har fået den så langt ind i fjorden er ikke godt at
sige, men det er bestemt ikke hverdagskost at se dem på de kanter. Måske er der ligefrem ved at komme fisk i fjorden igen?
Thomas Jensen
www.sejlgarnet.dk

Marsvin i Flensborg Yderfjord
Hei
Eben ruft mich ein mir bekannter Skipper an und teilte eine Sichtung von ca. 20 Schweinswalen mit.
Er passierte die Brücke von Sonderburg gg. 08:30 h. (12. juni 2013) Nach ca. 1 Stunde passierte er die grüne Tonne
Flensburg 1 in Richtung Langballig. Da bemerkte er plötzlich ein Prusten hinter sich und registrierte in dem von den Tieren
aufgewühlten Wasser ca. 20 Schweinswale, die ihn eine Weile in Richtung Innenförde begleiteten. Dann waren die Tiere
wieder weg.
Günter Herrmann
WSP-Revier Flensburg

Redaktørens mail til Günter Herrmann:
Tusind tak for mailen. Noget tyder på, at det kan have været en kollektiv fouragering, som vi ser det ud for Fredericia og
ved Helsingør. Sagde skipperen noget om, om der var måger involverede?
Svar fra Günter Herrmann:
Auf Möwen hat er bei diesem grandiosen Schauspiel nicht geachtet.
Venlig hilsen
Günter Herrmann

Onsdag d. 6. juni 2013

”Breachende” marsvin ved Røsnæs
Hej
Jeg har, som lystfisker, set marsvin utallige gange. Flokke der jager, æder, sover eller typisk som bare vandrer forbi.
I lørdags så jeg dog for første gang et stort marsvin, gætter på en stor tyr efter rygfinnens størrelse, springe helt ud af vandet
2 gange i træk, og lande på siden med stort plask, lyd og bølger som resultat, som man ser fra andre hvaler, f.eks
pukkelhvaler og delfiner.
Mit spørgsmål er så, er det normalt? Og hvorfor gør de det?
Observationen var syd for Røsnæs Fyr, 50 meter fra land.
Mvh
Flemming
Red.: ”Breaching” kaldes det fænomen, at hvaler springer ud af vandet og lander på siden. For de store hvaler er det den
største kraftudfoldelse, der findes i hele dyreverdenen med et energiforbrug på adskillige procent af den daglige
energiomsætning. Der er mange forslag til forklaring af fænomenet, men de er alle meget usikre. Hvad angår
marsvinespring helt fri af vandet, mener jeg, at det er en ret sjælden foreteelse, men vi har et enkelt billede af et marsvin helt
ude af vandet – uden at den dog lander på siden. Ovenstående observation af et marsvin der breacher er således den første,
vi har kendskab til, men måske kan andre supplere.

Søndag d. 2. juni 2013

Marsvin i Nordlige Store Bælt
Ohøj
Blandt de omkring 25 marsvin, som blev obset i dagens løb, var der en som på venstre side havde en markant rød
markering.. Om det var finnen eller en oblat.. Et sår eller et fiskemærke lod sig ej diagnosticere.
For en uge siden blev et dyr konstateret i Kerteminde Bugt med 2 runde mærker (svamp?) bag venstre øre. Ø: 10. 7 cm og
på venstre side foran halefinnen en oval ditto med en lgd. På ca 15 cm. Blot til Info om yderligere indrapportering eller fund
af omkomne marsvin, et helt andet sted på et helt andet tidspunkt.
Bedste hilsen, Lars H. Hansen, Kerteminde

Foto: Lars H. Hansen ©

Tirsdag d. 28. maj 2013

Rapport fra forårstogt – part 2
Så kommer omsider part 2 af vores forårstogt med S/Y Hippopotamus af Holbæk
4/5 Middelfart Gl. Havn: kl. 21 så vi min. 2 marsvin uddykke flere gange ude midt i Lillebælt ovre mod den gamle bro.
5/5 Middelfart - Svendborg (via Fænø sund - utroligt nok ikke skyggen af et marsvin i Fænø sund): kl. 19:45 syd for
Vesterrøn Havn 1 marsvin uddykkede 2 x3 gange i en blank stribe. Kort efter så vi 2-3 marsvin uddykke flere gange. Det
var havblik, så vi kunne se dem længe. Vi gik for motor.
6/5 Svendborg - Kerteminde: kl. 14 så vi et marsvin uddykke 2 gange i lettere kruset vand på 50-100 meters afstand. 2
minutter efter så vi igen et marsvin uddykke 4-5 gange i vores kølvand max 25 meter bag båden.
Kl. 15:30 og en time frem ved Vresen og Vresen N-flak observerede vi rigtige mange marsvin både uddykke og solbade.
Bl.a. en mor med en meget lille kalv. Vi vil skyde på, at der minimum har været 25 marsvin i området, da vi observerede
dem samtidigt på flere forskellige steder.
Kl. 16:30 lige efter passagen i lavbroen ved den røde bøje, stort plask i vandet tæt på båden - max 3 meter, men ingen blåst.
Kort efter så vi et marsvin uddykke lige bag båden, hvorefter det svømmede hurtigt op langs styrbord side og sprang ud af
vandet ved stævnen og svømmede tilbage langs bagbord side, hvor den sprang ud af vandet/uddykkede i høj fart ved
hækken. Vi så den flere gange bagefter i området omkring den røde bøje, mens vi sejlede videre for motor (6-7 knob i
medstrøm og havblik.)
Kl. 18 i Kerteminde bugt så vi flere gange marsvin uddykke 2-3 gange på forskellige afstande.
7/5 Kerteminde - Tunø: kl. 13:45 ved Romsø NW rev, 4-5 uddyk i vores kølvand.
8/5 Tunø - Middelfart: kl. 12 1/2 sømil syd for Tunø by, 4-5 uddyk på 10-50 meters afstand.
Kl. 14 NW for Endelave, 1 uddyk
Kl. 17:30 ca 2 sømil sydøst for Trellenæs 2-3 marsvin på 50 meters afstand, 4-5 uddyk
Kl. 17:50 og cirka 20-30 minutter frem fik vi 1-2 sømil sydøst for Trelle næs selskab af et marsvin, der svømmede med
båden. Vi gik 2-3 knob for sejl og marsvinet lå dovent primært foran stævnen og førte an. Det virkede som om den også
observerede os, og den havde helt styr på, hvor på båden vi befandt os. Da Karsten efter at have stået i stævnen og
observeret den, ville bytte plads, svømmede marsvinet ned langs båden og blev der indtil Louise kom med kameraet og gik
op i stævnen for at filme, hvorefter den strøg op foran båden igen. Den var flink til at vende siden til, så vi kunne se dens
hvide mve og derfor let at følge, selv når den dykkede dybere.
Kl. 20 lige N for Røjle Klint gik vi drivvåde efter en tordenbyge for motor i modstrøm og observerede et ædegilde med 1020 marsvin og 50 måger. Fantastisk!
Kl. 20:10 ved grøn bøje ved Fredericia industrihavn så vi et marsvin uddykke 4 gange. Den ene gang med et ordentligt
plask.
9/5 Middelfart - Ballen (Samsø): kl. 13:45 3-4 sømil N for Bogense, så vi 2-5 styk uddykke mellem bølgerne i vores
kølvand 4-5 gange. De fulgte os et par minutter. Et marsvin valgte at følge os i næsten 40 minutter - hele vejen ud til Æbelø.
Den svømmede skiftevis op langs siderne på båden og lå også 3-10 bølger bag os. Indimellem lå den 20-30 sekunder lige
midt inde i vores hækbølge, så vi tydeligt kunne se den inde i bølgen. Hver gang vi troede, at den var væk, dukkede den op
igen. Vi gik 6 knob for sejl og må sige, at det vil blive ved med at være lige fantastisk hver gang et marsvin at slå følge med
os.
Kl. 21-21:15: i bugten lige syd for Ballen Havn lå 4 marsvin og uddykkede mange gange i det stille vand. (Kim fra
Havnekontoret i Ballen Havn fortalte, at han den 10. maj om aftenen havde stået og fluefisket ved pynten syd for havnen, da
et marsvin var kommet helt hen tæt på ham og havde vendt sig på siden og kigget op på ham. Han havde også engang
dykket ved Vesborg, hvor en mor med kalv svømmede og observerede ham.)

11/5 Ballen - Sejerø: kl. 10:30 1 sømil syd for Stålhøj hage så vi et uddyk og hørte et blåst.
Kl. 11:30 Bosserne - ret mange sæler - måske flere hundrede - vi overlader estimatet til eksperterne.
12/5 Sejerø - Nykøbing Sj.: kl. 9:30 1 sømil syd for Gniben, Sejerø 1 marsvin, 5 spring/uddyk i vores kølvand. Vi gik 6
knob for sejl.
Kl. 12:50 2 sømil N for Ebbeløkke klint, 4-5 uddyk i vores kølvand 25-50 meter fra båden.
På den sidste etape af ferien fra Nykøbing til Holbæk så vi ingen marsvin, da der var hård vind og grov sø.
I pinsen sejlede vi til Sejerø og har følgende observationer:
18/5 kl. 11:30 ved sort/gul bøje syd for "trafiklysene" op til Hundested passerede en ung kongeørn max 25 meter bag båden
og højst 5-10 meter over vandet.
Kl. 12:30 1 sømil vest for sort/gul bøje nord for Korshage så vi pludslig på styrbord side cirka 50 meter ude 5-10 marsvin, 4
skarver og 5-10 måger i et noget, der lignede et ædegilde - ihvertfald jagt. Marsvinene svømmede i samlet flok i fuld fart
med kurs direkte mod os og uddykkede flere gange på vej hen mod båden, hvilket så meget flot ud. Da de nåede frem til os,
spredte de sig rundt om båden og svømmede lidt frem og tilbage og forsvandt så. Vi ved ikke om fiskene svømmede over
mod os eller om marsvinene tænkte, at den store tykke (vores båd) måtte have færten af noget.
Kl. 12:50 2 sømil N for Nyrup bugt så vi en sæl.
19/5 kl. 13:20 2 sømil vest for Bådeløbet ved Sj. Odde så vi et marsvin uddykke flere gange skråt bagved båden på cirka 75
meters afstand.
Kl. 14 ved den grønne bøje i Snekkeløbet så vi igen først 4 uddyk, så 2, så 3.
Kl. 14:30 lige efter rød bøje ved Snekkeløbet så vi 4 uddyk i en blank stribe.
Det var det. Håber du kan bruge vores observationer. Vi glæder os allerede til at sende flere.
Mange hilsner
Karsten & Louise
S/Y Hippopotamus, Holbæk

Søndag d. 26. maj 2013

Fødselssæsonen for spættede sæler begyndt i Vadehavet
Fra Benny Thomsen, Mandø-Event har vi modtaget underretning om observation af to nyfødte og fuldbårne unger af spættet
sæl på Mandø Flak i Vadehavet.
Der har i foråret i Vadehavet været observeret flere for tidligt fødte sælunger, der ifølge lokale beboere alle er blevet taget af
havørnene.

<
Foto: Benny Thomsen ©

Foto: Benny Thomsen ©

Fredag d. 24. maj 2013

Hvalobservation 24. maj 2013 kl. 22.00 Knebel vig
Hej
Min Kollega og jeg var ude og fiske i går ved Knebel vig tæt på Aarhus, ved Djursland.
Vi stod som mærket på kortet herunder, d. 24. maj kl. 22.00 (i går aftes)
Der var næsten havblik, så der var dejligt stille.
Pludselig kommer der et plask ca. 500 m syd for os. Se kort. Normalt ville man ikke høre eller se et plask så langt væk. Men
plasket og lyden er meget høj og da den når os, ser vi begge straks derhen. Vi ser en vandkaskade på 2-4 m højde (svært at
vurdere præcist). Altså meget høj og ca. 4 m lang.
Det er jo et ret lavvandet område og vi undres begge meget over hvad det kunne være. Vores bedste bud må være en
spækhugger eller en større hval. En sæl eller et marsvin ville ikke kunne lave så voldsomt et plask mener vi.
Det må have været et dyr der jagede som en spækhugger, eller en hval der havde kastet sig ud af vandet og landede i vandet
efterfølgende. Vi hørte ikke udblæsninger før under eller efter.
Har du bud på hvad det kunne være, eller er der andre der også har indrapporteret dette?
Mvh. Thomas Fjordside

Redaktøren har talt med Thomas Fjordside, der uddyber således:
Thomas Fjordside og en kammerat stod i waders og fiskede på nordøstbredden af Knebel vig, da de hørte plasket ude i
vigen. Da de straks kiggede i retning af lyden, så de den 2-4 meter høje vandkaskade (”som når en vandskiløber laver et
skarpt drej”), mens de ikke så nogen hval eller andet, der kunne have forårsaget sprøjtet. Dybden på stedet er >10 meter, så
en hval vil have haft tilløb nok til et spring ud af vandet.
Den pukkelhval, der besøgte Øresund og Østersøen i 2008 havde kun ca 8 meter under kølen i Flinterenden, hvor den blev
observeret springe ud af vandet.
Vi afventer spændt, om andre melder om observationer.

Ny version af videoen med de farlige dyr på Det det gule Rev
Hej
Her er en lidt mere skånsom version til de små af Thyfiskernes møde med havets skræk.
http://www.youtube.com/watch?v=wRL3CvGVzFs
Kan godt forstå hvis de må kæmpe med ar på sjælen.
Malte Dupont
Aarhus
Redaktøren beklager indslagets manglende seriøsitet, men kunne ikke stå videoen.

Torsdag d. 23. maj 2013
Redaktøren er netop vendt hjem efter en lille uge på havet. Desværre var computerproblemer ombord årsag til, at
det hverken var muligt at kvittere for mails eller opdatere hvaler.dk. Dette vil ske snarest.

Med ”MEJSEN” over Kattegat
Redaktøren sejlede tirsdag morgen kl. 04.30 fra Gilleleje med Den danske Jagt ”MEJSEN” af Ribe mod hjemhavnen
Flensborg. Tirsdag formiddag observerede vi i havblik 5-7 marsvin i Snekkeløbet – hullet i Sjællands Rev. Marsvinene var
meget aktive med spring næsten helt ud af vandet, men de var tilsyneladende blot på rejse. I går onsdag havde vi et vejr og
en sø, så jeg tror ikke, vi ville have opdaget en blåhval.

Marsvin ved Vordingborg
Hej.
I dag (19. maj 2013) da jeg var på lystfiskeri, var der et Marsvin i Vordingborg havn ved Masnedø. Det var oppe 2 gange,
og derefter kom, der en båd, så vi så det ikke igen. Kl var ca. 12.10.
Hilsen
Elo Dahl Mortensen.

Hvidnæser øst for Skagen d. 7. maj 2013
Hej
Jeg er blevet gjort opmærksom på denne hjemmeside: http://www.valar.se/index.php?page=tmp hvor der bliver berettet om
hvidnæser 12-13 sømil fra Skagen d.7. maj.
Mvh.
Puk Faxe Sabinsky

Marsvin - observation
Vi har tidligere haft rigtig mange marsvineobservationer i farvandet syd for Århus, mellem Saksild Strand og Tunø/Samsø.
Lørdag d. 18. Maj var min søn og jeg, i det fantastiske sommervejr, på vandet på SUP board (stand-up paddle surf board) kl.
ca 16.30. Vi spottede en enkelt strejfer, der ikke mindst blev afsløret af de mange medfølgende måger.
Vi var på skift MEGET tæt på dyret (ca. 1,2 m lang), der igennem næsten en time forblev nær os, legede under board og
foretog små hop (halvt ude af vandet). Jeg har tidligere sejlet meget tæt på marsvin på tidlige kajakture i samme farvand,
men dennes adfærd var langt mere som jeg har oplevet det fra delfiner, præget af tillid og nysgerrighed. En fantastisk
oplevelse!
Mvh
Frantz Aschengreen

Marsvineobservationer i Lillebælt 18/5 – 20/5 2013
18/5 13:
Syd for Helnæs Fyr (Lindehoved): 1 legesygt marsvin fulgte båden i ca. 20 min.,
19/5 13:
Dyvig - Årøsund, Havblik, dis.
Stegsvig: 2 grupper voksne á 2 + 3 (fouragerende).
Als Fjord: 3 voksne
Pos. 55.04.722/9.38.698: 2 voksne, fouragering.
Pos. 55.11.982/9.42.437: 2 voksne svømmende mod syd.
I Årøsund:2 voksne
20/5 13:
Årøsund-Kolding, Havblik, dis.
Udfor Årøsund Havn: 3 voksne
pos. 55.23.994/9.44.124: 3 voksne sammen, + 1 "til- og-fra"
Først fouragering sammen med måger, derefter da vi opsøgte dem, leg rundt om båden, de 3 sprang og svømmede synkront,
den 4. fulgte men lidt derfra. (samme område som tidligere i en Kr. Himmelfartsferie, tror jeg.)
Op til Stenderup Hage 2 + 1 på afstand.
Hilsen
Anders og Karin Lind Hansen
S/Y KINNI af Kolding
Fotos vil blive lagt ud senere.

Hvaler på ”Det gule Rev”
Red.: Spækhuggerflokken, der blev set af ”Team Thyfsisker” på ”Det gule Rev” (på søkortet "Jyske Rev") d. 7. maj, 2013,
er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,
hvidskæving, grindehval og vågehval på lokaliteten.
Redaktøren har lavet en hurtig – men desværre lidt mangelfuld - oversigt over de mange hvalobservationer, der har været på
Det gule Rev. Hentes her som pdf.

Marsvin spottet på Lolland
Lørdag d. 11. maj var vi 2 par ude at gå ved albuen nær Nakskov på Lolland. Her spottede jeg pludselig rygfinnen af, hvad
vi går ud fra må være et marsvin ude i vandet. Vi så den komme op til overfladen igen 5 gange, før den forsvandt. Den var
ganske tæt på land kun ca. 50-100 meter ude, og den var let at se med det blotte øje.
Mvh
Rasmus Poulsen

Søndag d. 12. maj 2013

Marsvinerapport for sejlads Stege-Kolding
Redaktøren havde i Kristi Himmelfartsferien fornøjelsen af at sejle fra Stege til Kolding i en 26’ sejlbåd. Fredag d. 10. maj
2013 fik vi i Storestrømmen på positionen 55 03 49 N 11 15 10 E i ca. 10 minutter følgeskab af et marsvin, der flere gange
svømmede ind foran stævnen i en afstand af få centimeter.

Foto: Thyge JENSEN © (Hvis nogen synes at båden er snavset, er det fordi, den har stået på land i 1½ år)

Foto: Thyge JENSEN ©
En video af marsvinet kan ses på adressen: http://www.youtube.com/watch?v=W4fg7bcKsX8
Dagen efter – lørdag d. 11.maj 2013 - fik vi i ca. ½ minut i Lillebælt følgeskab af et andet marsvin på positionen 55 09 05 N
09 51 57 E.

Foto: Thyge JENSEN ©

Mellem Årø og Brandsø sås i alt ca. 5 marsvin, og i Snævringen umiddelbart vest for Fænø Kalv kunne ses en flok på 4-6
dyr med en adfærd, der kunne ligne enten kurtisering eller slagsmål.

Spækhuggere på Det gule Rev
Flere af hvaler.dk’s læsere har sendt links til en videofilm med spækhuggere på Det Gule Rev taget af 'Team Thyfisker.dk'
der var på havtur d. 7. maj 2013. Vi takker for alle henvendelser.
Videoen kan ses på adressen: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Od8jDj5izco

Marsvin ud af vandet
Hej
Vi sejlede i en lystbåd fra Middelfart til Bogense den 9. maj 2013. Vandet er forholdsvis roligt (små bølger, men ikke med
tænder) Klokken ca. 11.00, Lidt nord for "tragten", registrerer jeg visuelt et stort plask og sekundet efter ser jeg et "marsvin"
komme næsten ud af vandet med en enorm fart - den er oppe to gange og lander hver gang med et ordentligt plask så vandet
står op til alle sider. Først bagefter undrer jeg mig over denne adfærd, og har også registreret at den ikke var sort, men grå nærmest lidt gråmeleret. Dens finne var ret spids.
Min mand nåede desværre kun (for det gik susende hurtigt) at se det sidste store "plask" - og så var den væk.
Vi har sejlet i over 20 år i området, og ser marsvin hver gang - af og til også sæler, så vi har nu tænkt på om det kunne have
været en delfin.
Måske har andre også registreret den, og da vi kom hjem, gik jeg på nettet for at få vished (selv om jeg jo ikke kan være helt
sikker), kan jeg se at det måske er af stor interesse at få denne oplysning. Derfor skriver jeg dette.
Med venlig hilsen
Jette Ørum

Mandag d. 6. maj 2013

Opsøgende marsvin i Lillebælt
Jeg sender hermed flg. oplysninger da det måske kunne have interesse.
I forbindelse med lystfiskeri på den nordlige del af Schønheyder banke syd for Halk hoved, lørdag den 4. maj ved 10 tiden
om formiddagen havde jeg en spændende oplevelse. Pludselig kunne vi se/høre et dyr i vandet der foretog en ”blow” eller
udblæsning flere gange det var næsten havblik så vi var ikke i tvivl. Troede først at det var et marsvin, da vi tidligere havde
set disse i vandet syd for Årøsund, men de kom aldrig så tæt på båden, som denne gang. Normalt forsvandt de ret hurtigt.
Dette dyr, som jeg mener, var en Delfin blev ved med at kredse omkring båden ca. 10-15 min. Svømmede ind under båden
flere gange og sprang en enkelt gang halvt ud vandet foran stævnen på båden.
Flere gange kom den svømmende på tværs under os ca. ½ til 1 meter under kølen, meget tydeligt og vente derefter og
svømmede tilbage. Det havde en anslået længde på godt 2 m og en bredde på en ca. 60 - 80 cm. Det var lidt lysere på
undersiden når det vendte sig i vandet. Jeg forsøgte at fotografere det men det var ikke nemt. Har vedhæftet et billede
(normal foto samt et zoom af samme billede).

Har tidligere set delfin ud for hav dambruget ved Skærbæk i udmundingen af Kolding fjord, for nogle år siden. Håber at du
evt. kan bekræfte hvilket dyr det kan være.
På forhånd tak.
Bjarne Rasmussen, Gram

Foto: Bjarne Rasmussen (c)
Redaktørens svar til Bjarne Rasmussen:
Den stumpvinklede rygfinne viser, at det næsten ikke kan være andet end et marsvin, men at du vurderer, at dyret var over
to meter lang, gør alligevel denne artsbestemmelse lidt usikker.
Hvis det er en delfin, vil jeg næsten tro, at den bliver observeret igen i farvandet – så lad os se om det sker. Karakteristisk
for de mange delfinobservationer, vi havde i 00’erne, var, at delfinerne i næsten alle tilfælde blev observeret tæt på flydende
sømærker, så derfor vil jeg meget gerne vide, hvor tæt I var på den gule skydeafmærkning, der står på banken.
Den opsøgende adfærd udelukker ikke, at det drejer sig om et marsvin. Jeg er netop blevet færdig med et manuskript om
observationer af marsvin i danske farvande, hvori der er flere beretninger om ”close encounter”.
Mvh
Thyge JENSEN

Søndag d. 5. maj 2013

Rapport fra forårstogt - part 1
Kære Hvaler.dk,
Vi er på et indtil nu, hvad angår hvaler, helt fantastisk forårstogt rundt i Danmark og har følgende observationer:

25/4 Holbæk - Hundested: kl. 13.10 lidt NV for Orø. Lille flok - måske 2-3 individer.
Kl. 14.45 lige syd for Østerløb på vej til Hundested. 1-2 stk.
26/4 Hundested - Odden: kl. 13.25 lige efter Korshage. 1 stk. springende ud af bølge i ca. en meters bølgehøjde. Meget
smukt syn.
Kl. 14.10 ca 2 sømil N for Nyrup bugt. 1 meget brun sæl lå i vandet og kiggede på os på 50 meters afstand.
Kl. 16 1-2 sømil N for Klint så vi et enkelt marsvin.
27/4 Odden - Sejerø: kl. 13.20 ca 6-7 sømil NV for Gniben på Sjællands Odde. 1 stk. sprang lige bag båden - maks. 7 meter
- var oppe og tage luft 3 gange i vores kølvand og så var den væk.
28/4 Sejerø - Kerteminde: ingen observationer - til gengæld et par hyggedage på Fjord&Bælt i Kerteminde med masser af
observationer af deres faste beboere - tre sæler - og nu desværre også kun tre marsvin. Danmark har mistet en
verdenssensation i form af en lille hval - vi takker for dit bekendtskab og alle de dejlige oplevelser du har givet os, Frigg
Amanda. Og så krydser vi fingre for, at Sifs graviditet bærer frugt i form af en ny lille beboer til marsvinebassinet i
Kerteminde.
1/5 Kerteminde - Svendborg: omkring kl. 11 i Kerteminde bugt observerede vi 6-7 gange i løbet af en halv time marsvin,
der lå og solbadede i overfladen.
Kl. 17 cirka ud for Lundeborg så vi i god sø et marsvin, der i fuld fart og medvind sprang ud af bølgerne 4-5 gange. Et
meget smukt syn.
2/5 Svendborg - Sønderborg: kl. 11.15 lige V for Iholm så vi et lille marsvin i strømfelt(erne)
Kl. 11.30 syd for Rantzausminde. 1-2 marsvin
Kl. 11.40 syd for Vesterrøn havn. 1-2 marsvin - måske de samme.
Kl. 18.20 1 sømil V for Kegnæs fyr/Drejet. 1 stk. der både lå i overfladen og dykkede.
Kl. 19.30 2-3 sømil syd for Kegnæs, hvor vi sejlede for motor i havblik og nød den nylavede aftensmad, fik vi besøg af
mindst 2 marsvin, hvor det ene svømmede ind under båden fra den ene side og kom op for at få luft på den anden side højst
fire meter fra båden. Dette skete to gange. I alt så vi dem 6-7 gange oppe efter luft tæt på båden. Måske var de på jagt måske legede de - måske synes de båden er sjov. Meget fascinerende oplevelse!
3/5 Sønderborg - Middelfart (gennem Als sund): kl. 12.30 ud for Sottrupskov så vi et enkelt marsvin dykke 3-4 gange.
Kl. 13 syd for Lusig skov så vi 2 marsvin tage luft flere gange og hurtigt tiltrække to måger.
Kl. 13.10 fik vi igen besøg af to marsvin, der valgte at følge med os et stykke vej. De startede med at tiltrække vores
opmærksomhed med et højt blåst lige bag ved båden. Derefter lå den ene primært i vores kølvand og hækbølge og lidt op på
siden med mindst tre meters afstand til båden. Den anden syntes det var sjovt at svømme op langs båden og ind foran i vores
bovvand. Den svømmede flere gange ved siden af båden på cirka to meters afstand og kiggede op på os gennem vandet.
Dette stod på måske fem minutter. Det var en helt fantastisk oplevelse, som vi ofte har drømt om. Tænk at drømmen gik i
opfyldelse! Det lykkedes fotografen at tage et billede, der desværre er meget utydeligt pga vandets brydning. Men man kan
ane, at der er noget i vandet. Det er hovedet nederst i billedet. Vi sejlede godt 4 knob.
Kl. 13.20 lige øst for Ballebro havn så vi et enkelt marsvin dykke flere gange.
Og kl. 14.45 skete det igen. Ca 3 sømil NV for Nordborg var der pludselig to marsvin i vores kølvand igen. Vi ved ikke, om
det var de samme to, men deres opførsel var stort set den samme. Denne gang surfede de nærmest parallelt forskudt i vores
hækbølge og den ene valgte igen at gå op og ned langs siden af båden - denne gang på begge sider. Den gjorde et par gange
det, at den svømmede helt tæt op langs båden i luv side - maks. 20-30 cm fra skroget. Den var så tæt på, at den forsvandt
helt ind under skroget. Denne gang gik vi ca 6 knob.

Efter vel omkring fem gode minutter forsvandt de igen, og vi sad tilbage og kiggede vantro på hinanden. Kan man virkelig
være så heldig to gange på en dag? Tænk at få lov til at sejle med marsvin - det må være bedre end hvilken som helst
lykkepille! Denne gang var fotografen mere heldig og fik et billede af marsvinet, da det efter en tur i fuld fart op langs siden
på båden, drejede til siden og gik op for at få luft, inden det gik rundt og svømmede op langs båden igen.
Kl. 18.40 ved sort/gul bøje ved Flækøjet så vi to marsvin.
Kl. 19 lige syd for Fænø så vi et marsvin dykke i vores kølvand.
Vi ligger idag lørdag den 4/5 i Middelfart Gl. Havn og har ikke observeret nogen marsvin fra kajen, men det har nok noget
med årstiden at gøre. Det er måske for tidligt på året - der plejer at være mange i august.
Vi har stadig 10 dages ferie, men tør ikke love, at næste rapport bliver lige så lang og fuld af spændende observationer, men
vi håber.
Mange hilsner
Karsten & Louise,
S/Y Hippopotamus

Foto: S/Y Hippopotamus ©

Foto: S/Y Hippopotamus ©

Onsdag d. 1. maj 2013

Marsvin og sæl i Roskilde Fjord
Kl. 20.10 (1. maj 2013) i Roskilde Fjord observeret 3 marsvin ud for Dyrnæs Tange Kl. 20.10 i Roskilde Fjord observeret 1
marsvin ud for Jægerspris
Kl 2025, da vi stadig sad i robåden og spottede efter marsvin, dukkede der også en sæl op mellem Jægerpris og Kignæs
En fantastisk aften på fjorden :-)
Mvh
Leo Nøhr
Frederikssund Roklub

Intet nyt fra Vadehavet
Redaktøren har i dag under sejlads i Vadehavet været forbi sælbanken i Lundvig Løb i Vadehavet (renden der på østsiden af
Fanø forbinder Knudedyb og Grådyb). Alt åndede fred og ro - ingen for tidligt fødte unger og kun velnærede og sunde
spættede sæler.

Lundvig Løb er meget smal på dette sted, og selv om den største afstand - man kan holde til banken uden at strande på
Trinden mod syd - er under hundrede meter, blev sælerne roligt liggende. Antallet af sæler blev anslået til ca. 80 dyr.

Tirsdag d. 30. april 2013

Marsvin ud for Snøde Øre på Langeland
Jesper Holst, Langeland har i dag observeret 3 marsvin for sydgående 150 meter fra land ud for Snøde Øre.

Lørdag d. 20. april 2013

Gråsæl ved Løkken
Lørdag den 13. april mødte jeg en lille sæl ved molen i Løkken. Da jeg er fotograf ved Løkken Folkeblad, bragte jeg et foto
af den i avisen og kaldte den en gråsæl.
Kresten Hansen i Brønderslev tvivlede på at det er en gråsæl, da han siger at den er ret sjælden. Jeg vurderede ud fra, at jeg
så på nettet at den spættede sæls næsebor skulle være skråtstillet.
Nu er vi er begge i tvivl om det er en grå eller spættet sæl, og Kresten Hansen anbefalede mig at sende billeder til dig.
Nu sender jeg så nogle billeder, og spørger om du vil være venlig og give din vurdering på hvilken art den er. Sælen virkede
livlig og veltilpas.
Venlig hilsen
Kirsten Olsen
Journalist/fotograf ved Løkken Folkeblad

Foto: Kirsten Olsen ©

Foto: Kirsten Olsen ©

Redaktørens svar:
Sælen på billederne er en ung gråsæl, og så vidt jeg kan bedømme ud fra pelsfarven, er det en han. Sælen ser noget afmagret
ud, og jeg tvivler på dens chancher for at overleve.
Gråsælerne har været meget sjældne i Danmark siden begyndelsen af 1900'tallet, men i de seneste årtier er bestanden steget
meget kraftigt i Danmark - både i Vestlige Østersø, i Kattegat og på den jyske vestkyst.
Jeg har netop været til konference i Dansk Havpattedyrforening, hvor jeg talte med en forsker fra det tidligere DMU, som i
år har talt ca. 60 gråsæler på bankerne i Nissum Bredning, og ca. 80 gråsæler ved Læsø.
Ved Christiansø er bestanden i løbet af de seneste 6 år steget fra 0 dyr til ca. 250.

Marsvin i Isefjorden
Her til morgen d. 20. april observerede jeg 2 marsvin i fjorden ud for Holbæk Vesthavn (hvor Orøfærgen har færgeleje). De
svømmende stille og roligt mod øst ud mod "Nisefjorden" hvor der de senere år er set flere marsvin hele vejen nede fra
Bognæs og op til Hundested. Også mellem Hundested og Odden er der observeret marsvin.
Mvh.
Leif Hemmingsen, Holbæk,

Onsdag d. 17. april, 2013

Sæl med bugsår i Vadehavet
Redaktøren var i går d. 16. april 2013 på sælfangst i det tyske vadehav ca. 2 timer ud af Husum. Formålet med togtet var at
fange sæler til bl.a. blodprøvetagning til brug for forskningen på ”Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover”.
En af de indfangede sæler var et tydeligvis ældre dyr – en han – med et åbent sår på bugen samt et på siden af kroppen.

Foto: Thyge JENSEN
Redaktøren har ikke i mange år set tilsvarende sår hos sæler i vadehavet, men oplevelsen gav mindelser om
sundhedstilstanden hos de spættede sæler i vadehavet indtil slutningen af 1980erne.
Før dette tidspunkt kunne man meget ofte se sæler i det danske vadehav med store åbne sår på bugen. Bugsårene havde
tydeligvis deres oprindelse i navleregionen, hvorfra de voksede ud og til sidst kunne dække hele den nederste del af bugen.
Årsagen til sårene og til deres forsvinden er ukendt, men i midt 80erne kunne man ofte se en stor andel af sælerne på en
banke med disse store og åbne sår omgivet af dødt væv.
Nedenfor viste billeder er alle taget medio 80erne på sælbanken Pajsand i vadehavet ca. 3 km. nord for Rømødæmningen.

Foto: Svend Tougaard ©

Foto: Svend Tougaard ©

Tirsdag d. 9. april, 2013

Marsvin jager tæt på kysten
Jeg har en ny marsvin observation. Her i weekenden (lørdag d. 6. april, 2013) så jeg to marsvin ca. 30 meter fra kysten på
samme sted som den tidligere obs. Det er ved Svenstrup Strand nær Saltbæk vig, Kalundborg, Sjælland. Efterfølgende var
jeg ude at snorkle, hvilket ud over at være en kold omgang, afslørede at der var sild i området. Jeg mødte en mindre stime
på ca. 30-40 stk, ca. 15 cm lange, så det var nok dem der trak marsvinene tæt på kysten.
Mvh.
Peter Gravlund
Red.: 10. maj 2012 havde PG en tilsvarende oplevelse på samme lokalitet. PG skrev: ”Hornfisk var der nok af, og pludselig
kom der 4 voksne marsvin svømmende forbi på bare 4-5 meters afstand. Der var fuld fart på, og de krydsede frem og tilbage
et par gange til vores store fornøjelse. De var tydeligvis på jagt”.
Redaktøren er ved at udarbejde et mindre skrift med titlen: ”Observationer af marsvin i danske farvande”. Publikationen er
lavet på basis af indberetninger tilgået www.hvaler.dk fra sejlere og strandgæster over hele landet. En af
adfærdskategorierne i skriftet vil blive ”Kystjagt”, som eksemplificeret i ovenstående begivenhed.

Søndag d. 7. april, 2013

Sælerne ved Knudedyb
I går søndag d. 7. april, 2013 var redaktøren på sejlads i Vadehavet for om muligt at blive klogere på mysteriet med den
nyfødte unge på Mandø Flak. Flakket var oversvømmet og altså uden sæler, men yderst mod vest på den høje ”Ydre
Flakstjert” kunne tælles ca. 35 gråsæler – dog ingen unger.

Foto: Jep Seeberg ©
I mellemtiden havde Benny Thomsen fra ”Mandø Event” sendt nogle flere billeder af den nyfødte sælunge, der for et par
dage siden blev fundet flakket. Billederne får redaktøren til endnu engang at skifte mening, da de nye fotos viser, at det ER
en unge af spættet sæl som dermed født ca. 2½ måned for tidligt.

Begge fotos: Peter Hartung ©

Fredag d. 5. april, 2013

Mysterium i Vadehavet
Hej!
Sälungen på Mandö (se længere nede på siden, red.) är av bilden att döma en gråsäl, inte en knubbsäl. Det innebär att den är
fullt normal, och förmodligen också kommer att klara sig. En sälunge som är född två månader för tidigt hade förmodligen
inte levt över huvud taget.
Erland Axel Wadsten
Stockholm

Red.: Efter et nøjere kig på fotoet, må redaktøren give Erland Axel Wadsten ret, men det gør kun mysteriet større. Gråsæler
i Nordsøområdet yngler om vinteren – ved Helgoland i nov.- dec. og på Jungnamensand ud for Amrum i det tyske vadehav
fødes de sidste unger i januar. Anderledes med gråsælerne i Østersøen – de yngler til og med april.
Gråsælbestanden i vestlige Østersø er vokset meget kraftigt i de seneste år, men at forestille sig at de skulle have bredt sig
nord om Skagen til det danske Vadehav er vanskeligt.
Redaktøren har aftalt med observatøren på Mandø, at han sender nogle flere billeder, så arten kan afgøres helt sikkert. I
weekenden har redaktøren desuden planlagt en sejlads ud til Ydre Flakstjert – den banke hvor biologer fra DCE/AU under
en flytælling først i marts talte 35-40 gråsæler. (Se under 26. marts, 2013)
PS. Hvaler.dk's gode venner på Den blå Planet har lovet at holde øje med, om hvalerne i Øresund skulle dukke op igen.

Torsdag d. 4. april, 2013
Kl: 22:00

Nyt om hvalerne fra Øresund
Hej Hvaler.dk
For halvanden time siden (ca. kl. 18:00) lettede jeg fra Københavns lufthavn med kurs imod Bornholm (flight DX 544), og
spottede hvad jeg tror var 2 - 3 hvaler, af en anselig størrelse. 2 store (estimeret 4-8 m. og (evt) 1 lille hval (estimeret 1/3 af
de to øvrige). Jeg ved intet om hvaler, så jeg kan ikke sige hvad det var for nogle.
Jeg så dem ud af højre side på flyveren - imellem flyveren og opkørsel fra tunnel - på vej imod sverige fra små 100-200 m.
højde. Jeg har været inde og se på krakskortet, og vil vurdere at gps koordinaterne var som følger (ca.) N 55` 36.511', E 12´
42.868' (et skøn fra min side).
Håber i kan bruge oplysningerne
Mvh
Anders Østrup Møller

Hval(er) i Øresund
Kl. ca. 07:15 passerede Per Foged i bil over Øresundsbroen fra Sverige mod Danmark, og på strækningen mellem
gennemsejlingsbrofaget og Peberholm observerede han på nordsiden af broen en hval – evt. sammen med et mindre individ.

PF observerede blåsten fra den store hval tre gange og mener, at hvalerne var for sydgående. PF vurderer hvalens størrelse
til ’et par gange længere end hans bil’, og dette, sammen med at blåsten var synlig, peger på, at det ikke er en lille hval.
Red.: Sidste gang en større hval blev observeret i farvandet, var det en pukkelhval. Vi bringer observationen herunder:

Mandag d. 28. juli, 2008
Hvaler.dk har talt med Karen Strandbygaard og Niels Ladefoged, der har uddybet nedenstående oplevelse i Øresund torsdag
d. 24. juli, 2008.
Observationen blev gjort mellem kl. 15 og 15.30 i farvandet tæt på den båkeafmærkede Flintrännan syd for Øresundsbroen.
Der var svag vind og ringe sø uden bråd. Hvalen blev opdaget, da NL pludselig så skum på vandet ude i en afstand af ca.
500 meter, og kort herefter sprang hvalen ud af vandet. Springene stod på i 10 – 15 minutter indtil de pludselig ophørte –
muligvis på grund af en coaster, der nærmede sig. I nogle af perioderne mellem springene, lå hvalen i vandoverfladen og
slog med de store luffer i vandet.
NL vil ikke give et præcist bud på hvalens størrelse, men på baggrund af den tid sprøjtet hang i luften efter ”nedslaget”,
mener han, at det ikke har været en lille hval. Både KS og NL bemærkede, at springene kom så hurtigt efter hinanden, at det
kunne give mistanke om, at der var to hvaler tilstede.

Onsdag d. 3. april, 2013

Sælunge født på Mandø
Radaktøren er i dag blevet ringet op af Benny Thomsen, Mandø, der fortæller, at han i dag har observeret en nyfødt sælunge
på Mandø Flak nord for øen.
Ungen er født mindst to måneder for tidligt, og har minimale chancer for at overleve. Som det ses af fotoet er ungen dækket
af en langhåret lanugopels/fosterpels, der hos spættede sæler normalt fældes inden fødslen.
Næsten alle andre sælarter føder deres unge med en forsterpels, der holder den varm i dieperioden indtil spæklaget er
færdigetableret. Hos den spættede sæl, der er tilpasset tidevandsforhold, og hvor ungen derfor skal kunne svømme kort tid
efter fødslen, fældes denne pels inden nedkomsten.

Foto: Peter Hartung ©

Sælerne ved Galgedyb
Redaktøren har i dag til fods besøgt sælbanken på nordsiden af Langjord ca. 1,5 km syd for nedkørslen til stranden vest for
Sønderho på Fanø. På banken kunne til nogen forundring kun tælles 23 sæler – alle spættede. De gråsæler, der normalt ses
på banken var fraværende. Det højeste antal sæler, som redaktøren fra fly har talt på banken, var 797 sæler.
Fraværet af gråsæler kan give mistanke om, at det er disse dyr, der denne vinter har været observeret på den nye sandbanke
yderst på sydsiden af Knudedyb. Ca. 3,5 km længere mod syd.

Foto: Thyge JENSEN

Mandag d. 1. april

Gråsæler på Borfeld nord for Læsø

Foto: Klaus Madsen ©
Hej
Her i Påske har vi været på en sælsafari. Vedhæfter et billede af gråsæler. Der ligger vist 10, hvis man kigger godt efter. Vi
så 15 gråsæler i alt + nogle spættede sæler.
Med venlig hilsen,
Klaus Madsen, Seadog
http://seadog.dk/
Redaktøren har efter bedste evne prøvet at identificere de enkelte dyr. Et forslag ses herunder.

Foto: : Klaus Madsen ©

Foto: : Klaus Madsen ©

Foto: : Klaus Madsen ©

Søndag d. 31. marts, 2013

Sæler i Hvide Sande
Hej
Vedhæftet billeder af sæler observeret i indsejlingen ved Hvide Sande.
I alt var der mellem 6 eller 7 stk. Inden billederne blev taget virkede det som om, at jeg fik vakt et par af sælernes
nysgerrighed ved at klappe og fløjte af dem, og de svømmede ind i mod mig. De ændrede dog retning inden de kom for tæt
på, men det virkede som om der var øjenkontakt.
Med venlig hilsen
Simon Højen

Foto: Simon Højen © Profilen på sælen til venstre viser tydeligt, at det drejer sig om spættet sæl.
Redaktøren er fluks faret i telefonen og har kontaktet Jonna Juul Larsen, der er leder af Fiskeriets Hus i Hvide Sande, og
hun kunne fortælle, at hun selv havde talt 30 sæler i havnen på én gang. En gæst var kommet ind og mente, at han havde set
50 sæler.
Jonna Juul Larsen kunne yderligere fortælle, at sælerne om aftenen lagde sig op på sandet lige vest for ”Århus Kajen” på
sydsiden af havnen (se GoogleEarth position).
Sæler i havnen om foråret er normalt, men det mystiske er, siger hun, at sildene endnu ikke er begyndt at trække ind
gennem slusen til Ringkøbing Fjord.

Tirsdag d. 26. marts 2013

Hvidnæse ved Fjaltring
Vi har modtaget:
Kære Hvaler.dk
Der er en observation med dertil hørende billede af en strandet hvidnæse ved Fjaltring i Vestjylland, se linket:
http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=212258
Med venlig hilsen
Philippe Provençal

Gråsæler i Vadehavet
Fra Rasmus Due Nielsen DCE/AU har vi fået underretning om, at han under en fugletælling fra fly i begyndelsen af marts
kunne tælle 35-40 gråsæler på den nye sandbanke, der er dukket op i Vadehavet yderst på sydsiden af Knudedyb.
Redaktøren har tre gange i denne vinter forsøgt i jolle at komme ud til den omtalte banken for at checke, om der skulle blive
født gråsælunger derude. Alle ture har desværre været mislykkede på grund af is og sø.
I dag har redaktøren på gå-ben været ude ved sælbanken på nordsiden af Jørgens Lo nord for Mandø, for her at checke
tilstedeværelse af gråsæler. Som forventet var alle sælerne på banken spættede sæler, og der er heller ikke tidligere
observeret gråsæler så langt inde i Vadehavet.

Mandag d. 18. marts 2013

Flot marsvinebillede på Fugle og Natur
Kære hvaler DK
Der er kommet et foto af marsvin i parring på fugleognatur. Se linket
http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=212092
mvh
Philippe Provençal

Onsdag d. 13. marts 2013

Nyt om gråsæl
Så lykkedes det endelig at få besked om den skotske gråsæl-unge, der blev fundet ved Hirtshals i januar. Sælen blev mærket
som ugegammel unge på Isle of May (56.18N, 2.55Ø) ud for det sydøstlige Skotland den 15. november sidste år.
Med venlig hilsen
Anders Østerby
Skolekonsulent
Oceanariet i Hirtshals
Red.: Se længere nede under 9, jan, 2013

Fredag d. 1. marts 2013

Opdatering af sælsituationen i Storebælt (2)
På Sprogø var der i dag (28 02 2013) 4 spættede sæl. Min tidligere melding om 40-50 dyr i Storebælt skal måske opgraderes
til ca. 50. Bortset fra Musholm har jeg jo ikke været på øerne langs Vestsjælland, og her er givetvis enkelte dyr hist og pist.
En af dagens sæler havde blod i pelsen. Vedlægger et foto, så du kan tjekke det ud.
Mange hilsner
Lars Hansen

Foto: Lars Hansen ©
Redaktøren har ikke nogen mening om blodet på halsen af sælen, men det stammer formodentlig blot fra en skarp negl fra
en nabosæl. Sælerne ligger meget tæt på stenede, og det er ikke noget spættede sæler bryder sig om. Man skal også være
opmærksom på, at sælblod er så hæmoglobinrigt, at blot en enkelt dråbe får omgivelserne til at ligne en slagtehal. Sælerne
ser i øvrigt sunde og friske ud, men jævn pels, våde øjenområder samt løftede bagluffer. Hos den sovende sæl til venstre på
billedet er hovedet trukket helt ind (halshvirvlerne i S-form) – et sikkert tegn på velvære.

Torsdag d. 28. februar 2013

Opdatering af sælsituationen i Storebælt (1)
Vi har modtaget:
Til min tidligere meddelelse om spættet sæl i Storebælt, kan tilføjes 35 stk. på Vresen 17/2-2013. Min vurdering er, at den
samlede vinterbestand i Storebælt tæller mindst 40 og næppe over 50 dyr her i midvinteren.
Mange hilsner
Lars Hansen
Naturkonsulent

Mandag d. 18. februar 2013

Høje brøl i en stille tid
Der er meget stille på sæl- og hvalfronten for tiden, men i går havde redaktøren under en sejltur i Vadehavet fornøjelsen af
at høre nogle høje og flotte brøl syd for Fanø.

Brølene stammede tydeligvis fra gråsæler, og med totalt havblik og ringe sigt lød det, som om lyden kom fra meget tæt på
jollen. En senere opmåling på GoogleEarth viste dog, at afstanden til sælerne på banken havde været mindst 1.300 meter.

Knudedyb i havblik og ringe sigt. Foto: Thyge JENSEN
Søndag d. 10. februar 2013

Stationære sæler på Sprogø samt en sæl-rapport fra Storebælt
Hej
Vedlagte sås på Sprogø i dag, 10.02.2013. Kan alderen afgøres ud fra billedet?
Siden før jul har 2-3 sæler holdt til ved øen, og overnattet på østrevet. At dømme ud fra sporene må det være unge dyr.
Sælen, der blev meldt fra Nyborg, er også set 5. ds.
Mvh,
Lars Hansen

Foto: Lars Hansen ©
Redaktørens svar
Tak for mail og foto. Sælen er en spættet sæl og ud fra størrelsen af hovedet i forhold til kroppen vil jeg anslå den til at være
2-3 år gammel. Kønnet kan jeg desværre ikke se, men jeg tror, at det er en hun - ellers skulle penisåbningen være synlig. De
løftede og samlede bagluffer viser at sælen er i god kondition.
Sjovt at der har været sæler på østrevet. Hver gang jeg er kørt over broen, har det undret mig, hvorfor der ikke lå et par
hundrede sæler på sydkanten af dette sandflak, men måske kommer de.
Ved du hvor billedet er taget på øen (sprængstenene bag sælen) og om jeg må anvende det på Hvaler.dk?
Mvh
Thyge JENSEN
PS. jeg tror, at man skal til at holde lidt øje med Vresen. Den kunne godt blive en god sællokalitet.
Svar fra Lars Hansen
Hej
Du er velkommen til at bruge billedet. Tak for den nærmere bestemmelse. Sælen er fotograferet i ”midtfjorden”- den lille
fjordarm på nordsiden af motorvejen. Her er et par gode sælsten, men ellers kan se ses overalt omkring øen, men overnatter
tilsyneladende helst på sandbanker yderst ude på østrevet. 1-3 dyr har været normalen hen over det sidste års tid. Flere har
jeg aldrig set.
Mht. Vresen, så var her sidste sommer (under besøg i juni) 15-20 spættet sæl. Iflg. lokal fisker har flokken holdt til i mindst
1 måned, måske hen over sommeren. På Musholm så jeg 29/1 3 spættet sæl i bugten ved havnen. Iflg. lokale er her ”altid”
sæler. Ved Fyns Hoved ses uregelmæssigt 1-2 dyr.
Sæler har aldrig været talrige i Storebælt. Mønsteret er, at så snart de begynder at optræde hyppigt, så indfinder der sig en
sygdom eller ændringer i jagtloven..! Så kan vi starte forfra.
Mange hilsner
Lars Hansen

Mandag d. 4. februar 2013

Sæl ved Nyborg
Hej - jeg ved ikke om det er bekendt, at vi har en sæl her i Nyborg, der har holdt til nu siden omkring jul og stadig gør det.
Den er lidt af et tilløbsstykke med respekt omkring den.
Ville bare informere omkring det ;-)
Venlig Hilsen
Kenneth Østerlund

Foto: Kenneth Østerlund ©
Red.: Hvaler.dk havde ikke kendskab til sælen og takker for mail og foto. På billedet ser man en sund og frisk spættet sæl
med fugtige øjenområder (god væskeballance) samt jævnt optørret pels.

Fredag d. 1. februar 2013

Sæl i Hirtshals Havn
Vi har modtaget:
Hej
Gråsæl??? Set ud fra farven og bulen på næseryggen er denne fra Hirtshals havn i dag så en gammel han?
Venlig hilsen
Kresten Hansen

Foto: Kresten Hansen ©

Foto: Kresten Hansen ©

Foto: Kresten Hansen ©

Redaktørens svar:
Jeg vil sige spættet sæl med en underlig byld på snuden. Hvis man ser bort fra bulen på snuderyggen har hovedet ”spætsælprofil”, og jeg synes også, at pelsen er for småmønstret til at det kan være en gråsæl.
Hva’ si’r du til det?
Mvh
Thyge Jensen

*****
Hej
Jeg tror, du har ret.
Jeg var i tvivl, derfor skrev jeg. Jeg synes, den kunne ligne både det ene og det andet. Jeg synes også, at dens størrelse var
for lille til at kunne være et gammelt dyr. Den passede mere på en spættet sæl.
Den lå og dykkede inde i jolle havnen og var ret nysgerrig på mig. Derfor fik jeg ikke et godt profil billede.
Venlig hilsen
Kresten Hansen

Fredag d. 18. januar 2013

Død vågehval
Hej Hvaler.dk
Der er indrapporteret end død vågehval på stranden ved Gråbjerg fra den 12/1 på Fugleognatur. Se linket:
http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=205610
Kadaveret på billedet er rimeligt opløst, men man kan ane furerne under hovedet og brystet i højre side som afslører en
finhval af en art, og størrelsen passer med vågehval, men det kunne for den sags skyld være et ungdyr af en af de andre
arter.
Mvh
Philippe Provençal

Torsdag d. 17. januar 2013

Nye billeder af ”å-sælen” i Horsens
Fra Benny Sivertsen, Horsens har vi modtaget et par billeder taget 1. jan. 2013 af sælen fra Bygholm Å. Sælen opholdt sig
ca. 4 km oppe ad åen og 4 – 500 meter fra slusen op til Bygholm Sø. Om sælen stadig befinder sig i åen, vides ikke, men
melding derom modtages gerne.

*

Foto: Benny Sivertsen ©

Foto: Benny Sivertsen ©

Mandag d. 14. januar 2013

Mærket ung gråsæl fundet druknet
Den unge gråsæl som i sidste uge blev observeret i Hirtshals Havn, blev søndag den 13. januar fundet druknet i et garn uden
for havnen. Sælen var noget afmagret – og i øvrigt lugtede den fælt af olie, sikkert fra dens ophold i havnen. Vi arbejder
stadig på at fremskaffe data på dyret
Med venlig hilsen
Anders Østerby
Skolekonsulent
Oceanariet, Hirtshals

Foto: Anders Østerby ©

<
Foto: Anders Østerby ©

Lørdag d. 12. januar 2013

Råddent kadaver
Hej
Dette rådne kadaver ligger opskyllet på stranden. Længden er 2 meter her, så den er sikkert lidt længere. Hovedet er 30 cm.
bredt. Du kan se, mågerne har hakket i åndehullet. Det ribben der stikker ene op midt i billedet er 29 cm langt total og fra
spids til spids 24 cm (jeg tog det med hjem). Kroppen er alt for stor til at være et marsvin, og hovedfaconen kan jeg ikke få
til at ligne en delfin.
Har du et bud på, hvad det kan være?
Venlig hilsen
Kresten Hansen
Brønderslev

Foto: Kresten Hansen ©

Foto: Kresten Hansen ©

Redaktøren holder på hvidnæse. På begge billeder, synes jeg, at man kan se det korte hvide næb, der er så karakteristisk for
hvidnæser. Desuden er den jo også ret almindelig ud for den nordvestjyske strand, hvor jeg formoder, at dyret er fundet.
I øvrigt kan man altid skelne marsvin fra delfiner på, at marsvinenes tænder er spatelformede, mens delfinernes er
kegleformede.

Onsdag d. 9. januar 2013

Britisk gråsæl fundet i Hirtshals
Vi har modtaget:
Den 8. januar blev medarbejdere fra ”Oceanariet” gjort opmærksom på en ung sæl, der holdt til omkring beddingen på
Vesthavnen. Det viste sig at være en førsteårs gråsæl, der havde plastikmærke ”73654” på højre bagluffe - på venstre stod:
”Inform London Zoo” . Dyret er således sikkert mærket et sted i Storbritannien. Vi vender tilbage, når vi har fået
oplysninger om, hvor og hvornår den er mærket. Ungdyret så ud til at være i god foderstand, men vi holder øje med den.
Med venlig hilsen
Anders Østerby
Skolekonsulent
Oceanariet
Hirtshals
Red:
Sidste år i marts blev en død og ligeledes mærket gråsælunge fundet ved Thyborøn. Denne sæl var født i november 2011 på
Isle of May, på den skotske østkyst.

Undervandsfotos af gråsæler
Hej
Her er nogle nærportrætter af gråsæler, flot tandsæt, må man sige.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2258887/I-said-pictures-Playful-seal-bares-fearsome-set-teeth-bites-diverscamera.html
Mvh
Willy Johannsen

Lørdag d. 5. januar 2013

Sælunge i Ribe Kammersluse
Redaktøren havde her i eftermiddag en sjov oplevelse ved Kammerslusen ud for Ribe. En planlagt sejlads ud i Vadehavet
blev aflyst på grund af tåge, og på tilbageturen dukkede en sælunge op tæt på båden umiddelbart vest for slusen. Den
udadgående strøm i slusekammeret var meget hård (7–8 knob), så skibets maskine måtte op på maksimale omdrejninger,
inden det lykkedes at komme indenfor portene.
Vel fortøjet ved en af broerne på indersiden af slusen dukkede sælungen op igen, få meter fra skibet, hvor den opholdt sig,
indtil vi fortsatte sejladsen op til Ribe. Sælungen havde tilsyneladende ikke – ligesom vi med en maskine på 40 Hk – haft
problemer med den stærke strøm i slusekammeret.

Foto: Thyge JENSEN

Marsvin ved Sletten havn Humlebæk
Har ligget siden nytårsdag,
Mvh
Thomas Nielsen
Naturvejleder

Foto:
Thomas Nielsen ©

Redaktørens svar til TN:
Tak for mail og foto. Håber at det er Ok, at jeg lægger historien ud på Hvaler.dk.
På fotoet synes jeg at kunne se nogle lodrette aftegninger i skindet.
Lagde du mærke til, om det var garnmærker?
Lagde du også mærke til, om halen var intakt?
Ofte skæres halefinnen af, hvis marsvinet fanges i garn og skal skæres fri af nettet.
Dyret er jo i god foderstand.

Torsdag d. 3. januar 2013

Endnu en gråsælunge på den jyske vestkyst
På DR-Nyheder kan man læse følgende historie om en gråsælunge fundet ved Bulbjerg:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/01/03/175704.htm
Redaktøren er uenig med Fiskerimuseets ekspert i, at fundet er en sjældenhed, da fund af gråsælunger om vinteren på den
jyske vestkyst - ud fra hvaler.dk’s registreringer - er en årlig tilbagevendende begivenhed. Gråsælerne i Nordsøområdet
yngler fra oktober og året ud, og hver vinter bliver der efterfølgende fundet afmagrede og svage unger langs hele den
danske vestkyst.
Yderligere er redaktøren uenig i museets vurdering af ernæringstilstanden, da folderne i pelsen afslører at sælen fuldstændig
mangler et tilstrækkeligt spæklag under huden. Sælungen vil ikke have nogen chance for at overleve vinteren og bør derfor
– efter redaktørens mening – aflives straks.

Gråsælunge ved Nr. Vorupør
Søndag d. 30. dec. 2012 fik redaktøren en telefonopringning fra Alice Lynggaard Dam, der befandt sig ved molen i Nr.
Vorupør på den jyske vestkyst. Kl. ca. 14.00 passerede hun stedet hvor molen løb ind på stranden, og i flodskarnet
opdagede hun en lille sælunge, der hvæsede af hende. Ud fra denne adfærd kunne redaktøren sandsynliggøre, at det drejede
sig om en gråsælunge hvilket senere tilsendte billeder kunne bekræfte.
ALD kontaktede lokale i fiskerlejet, der kunne fortælle, at sælungen havde ligget der i ca. 3 dage. ALD kontaktede herefter
Hvaler.dk, der henviste til Dyrenes vagtcentral på tlf. nr. 1812.
En kontrolopringning her i det nye år bekræftede, at dyret efterfølgende var blevet opsøgt af en ansvarlig fra Naturstyrelsen
og aflivet.

Foto: Alice Lynggaard Dam ©

Foto: Alice Lynggaard Dam ©
Redaktørens svar til Alice Dam
Tak for henvendelsen, mailen og billederne. Sælen er som forventet (’den hvæsede’) en gråsælunge, og ud fra pelsfarven vil
jeg tro, at det er en han. Alderen er 3+ uger, da den hvide fosterpels er fældet. Den kan være født i Storbritannien eller i det
hollandske eller tyske vadehav - endnu har vi ikke sikkert bevis på, at gråsælerne yngler i det danske vadehav, selvom
antallet af gråsæler i det danske vadehav vokser kraftigt.
Ernæringstilstanden for gråsælens på billederne er meget ringe, og da den på nuværende tidspunkt er fravænnet, har den
ingn mulighed for at overleve vinteren. Jeg vil anslå dens vægt til ca. 12 kg., og efter alderen burde den veje ca. 35 kg.
Dens øjenområder er tørre, hvilket tyder på, at dens væskebalance ikke er optimal, hvilket igen er et tegn på sult. Sæler har
kun adgang til vand vis den føde de metaboliserer.
En barsk historie fra naturen, men hvor vi får kendskab til den, mener jeg, at vi - ligesom dig - bør agere.
Mvh
Thyge JENSEN

Onsdag d. 2. januar 2013

Mere om sælen i Bygholm Å
Hej Hvaler.dk.
Min ven og naturfotograf Jens Erik Jessen, Horsens, har haft denne helt utrolige oplevelse at have observeret og fotograferet
en sæl i Bygholm Å/Park d. 1.1.2013. Begivenheden kommer i Horsens Folkeblad i nærmere fremtid.
Godt nytår
Mvh
Per G. Nielsen
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Jens Erik Jessen ©
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Tirsdag d. 1. januar 2013

Å-sæl i Horsens
Hej
Iflg. aftale sender jeg dig hermed et par billeder fra Bygholm Park, hvor vi i dag (1. januar 2013) fik os en stor overraskelse
da vi skulle fodre ænder i Bygholm Å...
Godt nytår !

Mvh
Flemming Gyntzel

Foto: Flemming Gyntzel ©

Red.: Observationer af sæler i ferskvand og åer er ikke unormalt.

