
At bevæge sig i vandet
Ligesom landpattedyr har sælen fire ben, hale og pels.
Sælen svømmer med bagbenene, mens forbenene især 
anvendes til styring, ved spurt og på land. Halen har kun 
en mindre funktion, som hydrodynamisk korrekt afslut-
ning af kroppen. Sælen er strømlinet, da modstanden ved 
at bevæge sig i vand er 800 gange større end i luft. 

Pelsen har ingen betydning for varmen men muliggør, at 
sælen kan kravle på land uden at beskadige huden. 

Til forskel fra hvalerne er sælerne meget smidige i krop-
pen, hvilket har stor betydning for deres jagtteknik, der 
fremgår af skitsen herunder.

At være pattedyr i det kolde 
hav - ilt og varme
Sælen trækker vejret ved lunger, ligesom alle landpatte-
dyr, men dens marine levevis kræver, at den skal kunne 
holde vejret meget længere (op til ½ time). Det kræver 
bl.a. et stort iltlager, som opnås ved at... 
... sælen har en blodmængde, der er ca. 75 % større end 
hos et landpattedyr af samme størrelse
… blodet har et højt indhold af hæmoglobin, hvortil ilten 
bindes  
… musklerne rummer et stort iltlager i form af myoglobin 
der har samme funktion som blodets hæmoglobin (årsa-
gen til sæl- og hvalkøds næsten sortrøde farve)

Ligesom alle andre pattedyr skal sælen opretholde en 
stabil kroptemperatur på. c. 37o C. Imidlertid ”stjæler” 
vand varme fra kroppen 25 gange mere effektivt end luft. 
Dette problem klares ved at...
...sæler (og alle andre havpattedyr) er store. Jo større 
man er, des bedre holder man varmen. Hvis kroppen bli’r 
tre gange større, bliver kroppens overflade (gennem hvil-
ken varmen tabes) kun ca. 2 gange større. Små havpatte-
dyr findes derfor ikke. 
...sælen er under huden isoleret med et tykt varmeisole-
rende spæklag, 

At sanse i det mørke hav
For mennesker er den vigtigste orienteringssans synet, 
for andre landpattedyr kan det være lugten, men for de 
fleste havpattedyr – især hvalerne - er den vigtigste sans 
hørelsen. Sælens prioritering af sanserne er imidlertid 
noget kompliceret og sammensat.
Syn: De kæmpemæssige øjne – især hos polare arter – 
tyder på, at synet er en vigtig sans.
Hørelse: Sælen har en udmærket hørelse, men om den 
anvender ekkolokalisering – er tvivlsomt.
Lugt: Uanvendelig under vandet 
Taktil sans: Sælerne er udstyret med nogle kraftige 
knurhår og øjenbryn, hvormed de kan opfatte bevægel-
ser i vandet.  

Når en sæl svømmer tæt hen over havbunden, foregår 
det oftest med ryggen nedad. På denne måde kan den 
både med øjne og øjenbryn afsøge bunden for byttedyr.

At formere sig i det kolde hav
For at overleve i det kolde hav, handler det om at være 
født så stor som muligt (lille overflade/stort rumfang), og 
derefter - så hurtigt som muligt – at få en varm ”overfrak-
ke” på.

En drægtig spættet sæl vejer ca. 100 kg. og dens unge ve-
jer ved fødslen ca. 10 kg. (6-13,5 kg). Ungen er ved føds-
len klar til at svømme straks, da den allerede i fostertil-
standen har fældet den langgårede ungepels, der kendes 
fra næsten alle andre sælarter. Den spættede sæl er såle-
des særlig tilpasset tidevandsområder.

For hurtigt at få etableret det varmebeskyttende spæklag 
dier ungen en mælk med et fedtindhold på op til 50 %. 
Dette muliggør en vægtstigning på ca. 900 gram pr. dag. 
Efter 3-4 uger, hvor dieperioden ophører, skal ungen af 
den spættede sæl gerne veje ca. 30 kg, mens hunsælen i 
samme periode kan have tabt 40 – 50 kg i vægt (tallene 
er fra observationer og vejninger i fangenskab).

Sælungens vægt ved dieperiodens ophør er afgørende 
for dens mulighed for at overleve den følgende vinter, og 
dermed er den afgørende for bestandens udvikling.

Hos gråsælen, som føder på fast land eller is, fødes ungen 
med en isolerende ungepels, der kan holde den varm i 
luften indtil spæklaget er etableret, 

Sæler - tilpasning til et liv i havet

Spættet sæl med få timer gammel 12 kg tung sælunge 
(bemærk navlestrengen)

Sælens øjne er meget store i forhold 
til landpattedyrs

Fisken ædes

Halsen krummet 
sammen til S-form

Sæler kan 
springe helt 
fri af vandet

Sæl ved Julebæk Strand
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Isolering - landpattedyr og de fleste 
sæler i dieperioden

Isolering - havpattedyr 

Udvendig pels - f.eks. grå- 
sælunge

Indvendigt spæklag

Spættet sæl med 3 uger gammel 30 kg tung sælunge 
(bemærk hunsælens afmagring)

En ualmindelig fed hun-gråsæl
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En fisk i sandet 
opdages

Halsen stræk-
kes lynhurtigt 
ud, og fisken 
fanges

Kroppen fortsætter i en bue 
og løber farten af

Halsen strakt ud

Hale

Bagben / bagluffer

Forben / forluffer

Udstrakt hals 
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