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Nyheder 2009
Senest opdateret 22. december, 2009
Observationer 2001 - 2008 kan ses her

Har du oplysninger til denne side, så mail dem til hvaler@hvaler.dk
For at øge værdien af de mange indberetninger vil ”Sæler og hvaler i Danmark” gerne have lov til at
bringe hele eller delvise citater fra tilsendte mails samt nævne kilden. Ønsker man ikke sit navn nævnt i
forbindelse med en indberettet observation, bedes dette bemærket i mailen.

Tirsdag d. 22. december, 2009

”Tam” sæl ved Køge
Vi har modtaget:
Sidste tirsdag [15. dec. 2009] var min hustru ude at lufte vores hund nede på stranden foran vores hus i
Strøby. Her svømmede en sæl rundt få meter fra bredden, og var meget nysgerrig efter især hunden.
Hunden svømmede ud til sælen, som dog hele tiden holdt et par meters sikkerhedsafstand. De seneste
dage er sælen begyndt at "gå på land" og ligger hver eftermiddag ved 16-tiden når mørket falder på oppe
på en stor sten på bredden. Det er en stor og fuldvoksen sæl, og den ser umiddelbart ud til at have det
fint. Den tillader at man kommer næsten helt hen til den, før end den vælger at lade sig plaske ned i
vandet og svømme rundt. Der kommer mange mennesker hver dag for at se sælen, da den har valgt at
lægge sig lige foran vores lokale juletræs-udsalg, som er godt besøgt i disse dage.
Sælerne i Køge Nord holder til ved nogle sandbanker et par hundrede meter længere ude end Køge
Rensningsanlæg. Her har været sæl-koloni i mindst 10 år, og især friluftfolket i Køge og omegn nyder
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godt af synet.
Vh
Palle Katring-Rasmussen

Lørdag d. 12. december, 2009

Delfiner i Århus Bugt
Vi har modtaget
Hej Hvaler.dk!
Mig og min ven Bo var ude torsdag d. 10/12 i Århusbugten. På vej hjem mellem klokken
15:30 og 16:00 stødte 2-3 delfiner til vores oslojolle. Delfinerne fulgte vores båd i omkring
10 min. til et kvarter, hvorefter de slog af.
Vi fik taget en del billeder, som dog desværre er ret uskarpe, til gengæld optog vi en ca. 2
min lang film, der er mere tydelig. Uden at være stor delfin ekspert, mener vi at have
identificeret arten som almindelig delfin (Delphinus delphis). Den største grund er, at den
virkede rigtig gullig i vandet for til. Det har muligvis været unge delfiner, da de ikke var
større end 2 m. Delfinerne blev set mellem Skødstrup Strand og Århus Havn, nogenlunde
midt imellem de to stykker land. Mere præcis lokation kendes ikke, da det var utrolig
regnfuldt og tåget og land kunne ikke ses da vi så dem. Jeg vedhæfter et par billeder, da
jeg desværre ikke kan sende filmen (52 mb), grundet maksimal filstørrelse på gmail på 25
mb.
Mvh,
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Bo & Martin

Foto: Bo & Martin ©
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Foto: Bo & Martin ©
Hjemmesidebestyreren er enig med Bo og Martin om, at det drejer sig om almindelig delfin.

Udsendelse om marsvin
På TVsyd Plus’s hjemme kan man se en interessant udsendelse om marsvin i Lillebælt
lavet af Ulrik Westphal og Søren Larsen. Hent det på linket: :
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http://www.tvsyd.dk/under-overfladen-7

Fredag d. 11. december, 2009

Hvalfangst ved Grønland
Vi har modtaget
Kære webredaktør.
Her er et link til en dejlig lille film om hvalfangst. Den foregår godt nok på Grønland, så det er lidt uden for
emnet om hvaler i DK. Men måske er der alligevel nogen af websidens læsere, der vil have gavn af at se
filmen?
Se på: http://www.knr.gl/index.php?id=5159
Venlig hilsen T. Pedersen

Torsdag d. 10. december, 2009

Lidt om sæler i Vadehavet (2)
Hjemmesidebestyreren har i dag torsdag d. 10. december, 2009 været på sejlads i Vadehavet med det
formål, dels at vurdere antallet af afkræftede første års unger på bankerne og dels at checke, om der
skulle være født unger af gråsæl i det danske vadehav. Skipper på turen var Bjarne Kiholm, Ribe, der
også stillede skib til rådighed.
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Vue over Vadehavet, 10. dec. 2009, kl. 06:30. Foto: Thyge JENSEN
Turen gik fra Kammerslusen kl. 06.00 med ankomst til sælbanken på Langjord i Galgedyb da det blev lyst
kl. 08.00. På banken og i vandet sås 10 – 15 voksne gråsæler, men ingen nyfødte unger. Hvis
gråsælerne begynder at yngle i det danske Vadehav vil det sandsynligvis blive på denne banke. I det
hollandske vadehav blev årets første gråsæler født i slutningen af november, men tidspunktet for
gråsælfødsler i Danmark vil sandsynligvis komme til at ligge noget senere.
Se ruten i GoogleEarth her
Desuden lå på banken og på sandede i nærheden 5 – 10 unger af spættet sæl, som tilsyneladende var i
en sådan kondition, at de ikke vil overleve vinteren. Antallet vurderes at være ikke-alarmerende.
Se Langjordsbankens position her

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 7 af 262

Sæler på Langjord i regnvejr, 10. dec. 2009, kl. 08:30. Foto: Thyge JENSEN
Herefter blev checket en banke i det yderste af Knudedyb, men denne var oversvømmet, og der var
ingen sæler i nærheden. Herefter fortsatte turen i dårlig sigt ind mod Jørgens Lo, hvor der i vandet over
den vanddækkede Mandø Nord-banke svømmede anslået 100 sæler i vandet og ventede på lavvande.
Ligeså i vandet over Peel Rev-banken lidt længere inde i Jørgens Lo svømmede ca. 10 sæler, som
ventede på at vandet ville falde så meget, at banken blev tør.
Se Mandø Nord-bankens position her
Det har altid undret hjemmesidebestyreren, hvordan sæler kan svømme rundt i uklart vand og uden
landemærker lige præcis på den position, hvor deres faste liggeplads vil dukke op ad vandet under
ebben.

Sæler ud for Mariager Fjord
Vi har modtaget
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På min daglige kajaktur i dag 9/12-09 ud for Als Odde/Mariagerfjord legede vi i dag med 18 sæler, der lå
på en banke ud for fjorden. Flotte og velnærede og meget nysgerrige. Først svømmede de - ret tæt på
os- ofte kun en kajaklængde væk, så drak vi kaffe på deres banke, og de kom tæt ind til sandbanken.
Hejsa
David Biering

Onsdag d. 9. december, 2009

Lidt om sæler i Vadehavet (1)
Sælunger
Onsdag d. 2. december, 2009 observerede Claus Smedegaard, Jedsted på en havjagt i Knudedyb i
Vadehavet tre sælunger liggende på den sydvestlige ende af højsandet Langjord. Den ene af sælerne
var tilsyneladende død, da mågerne var begyndt at hakke i den.
Observationen kunne vække mistanke om, at det kunne dreje sig om nyfødte gråsælunger, men det
forhold at ungerne lå meget højt på sandet, og at der ikke kunne ses voksne dyr i nærheden peger
nærmere på, at det har været afkræftede unger af spættede sæler fra i år, der ikke længere har haft
kondition til at opholde sig i vandet. Fredag d. 4. december, 2009 blev de samme tre sælunger
observeret af en anden jæger, hvilket styrker formodningen om, at det har været afkræftede spætsælunger. Se GoogleEarth-positionen her.
Opsøgende gråsæler
Samme fredag havde Claus Flamming, Mandø nogle interessante oplevelser med sæler i Juvre Dyb
mellem Mandø og Rømø. Claus Flamming var på edderfuglejagt og havde fortøjet sine lokkeænder ud
for stranden på Nordrømø. Pludselig kunne han se en stor sælunge, som var meget interesseret i
lokkeænderne, dukke op tæt på stranden, og da den begyndte at gnave i den ene af plastikænderne,
måtte CF ud i vandet for at jage den bort. Først da han var på tre meters afstand af sælen slap den
lokkeanden og svømmede bort.
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Foto: Claus Flamming ©
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Foto: Claus Flamming ©

Lidt senere på dagen lå CF og hans jagtkammerater midt ude i Juvre Dyb med deres både, og her
dukkede igen en halvstor sælunge op. Denne sæl, som var et andet individ, sprang pludselig op og lagde
overkroppen på fordækket af den lille Mopa-jolle. Sælen blev skyndsomst jaget i vandet for ikke at
kæntre båden, hvorefter den begyndte den at gnave i jollens fenderliste, indtil den blev jaget bort. Se
GoogleEarth-positionen her.
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Foto: Claus Flamming ©
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Foto: Claus Flamming ©
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Foto: Claus Flamming ©
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Foto: Claus Flamming ©

Sælen ved jollerne er tydeligvis en gråsæl, og selv om billederne med lokkeænderne er lidt uskarpe,
mener hjemmesidebestyreren, at dette dyr også er en gråsæl. I det hele taget er gråsæler noget mindre
sky end spættede sæler, men en adfærd som den her observerede har vi dog ikke hørt om tidligere.

Observation af Ganges floddelfin (Platanista gangetica) på
Brahmaputra

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 15 af 262

Fra Hvaler.Dk’s udsendte medarbejder i Østen Anders Østerby har vi modtaget vedlagte
kopi af indberetning til ”Sir Peter Scott Fund for Conservation Action Project” om
observation af Ganges floddelfiner. Se beretningen her.

Fotos af gråsælen i Ringkøbing Fjord 23. sep. 2009
25. sep. 2009 (se længere nede på siden) modtog vi en mail fra Claus Lind Christensen
om, at han havde fotograferet en gråsæl i Ringkøbing Fjord. Efter at billederne nu har
været bragt i jagtbladet JÆGER har Hvaler.Dk nu fået lov til at vise de flotte fotos.

Foto: Claus Lind Christensen ©
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Foto: Claus Lind Christensen ©
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Foto: Claus Lind Christensen ©

Søndag d. 22. november, 2009

Sidste nyt om Koldingdelfinen
Vi har modtaget:
Hej.
Jeg var lørdag d. 21.11.09 på en kajak tur fra Kolding, og ud til Fænø Kalv. Turen tilbage
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gik forbi Skærbækværket, og videre til Drejens Odde. På det stykke sprang en delfin
pludselig på højre side af kajakken. Den fulgte med mig ca. 10 min. Flere gange kunne jeg
se den på venstre side af kajakken, i en 45 graders vinkel ned i vandet. Jeg kunne ikke se
hele delfinen, men bare en lys skikkelse, hvor dens højre finne var lys ligesom bugen. Går
ud fra at der er tale om Alm. Delfin.
Super sjov oplevelse, selvom jeg godt nok blev noget forskrækket til at starte med.
Mvh.
Jan Beyer-Jensen

Onsdag d. 18. november, 2009

Hvidnæsen fra Sødring - fortsat
Fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har vi modtaget:
Søndag d. 15. november strandede en hvidnæse ved Sødringholm, der ligger nord for udløbet af
Randers Fjord. Fiskeri- og Søfartsmuseet blev herefter kontaktet af skovdistrikt Kronjylland med henblik
på sikring og indsamling af hvalen. Den ankom til museet tirsdag formiddag og blev straks frosset ind.
Hvalen, der tilhører de kortnæbbede delfiner, er helt frisk og måler omkring 275 cm. Hvalen er endnu ikke
vejet, men antages at ligge mellem 250 og 300 kg. Normalvægt og -størrelse for voksne dyr er mellem
180 og 350 kg og en maks. længde på 3 meter. Hvalen ser ud til at være i god kondition, men har slidte
tænder, hvilket kan være tegn på alderdom. Dette dyr har desuden nogle hvide plamager i hovedet, der
formentligt skyldes ar fra tidligere skader.
Hvalen vil senere blive obduceret af museets medarbejdere og dyrlæge Trine Hammer Jensen fra
Veterinærinstituttet i Århus. Under optøningen på museet, der forventes at vare nogle dage, vil det blive
muligt at opleve hvalen på tæt hold.
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Akvarieassistent Richardt Bretschneider betragter hvidnæsen ved ankomsten til museet.
Foto: Niels Knudsen ©
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Hvidnæsen med det karakteristiske hvide næb. Foto: Niels Knudsen ©

Mandag d. 16. november, 2009

Hvidnæse strandet ved Randers Fjord
Vi har modtaget:
I går [15. nov. 2009] strandede en hvidnæse ved Randers fjord, nærmere betegnet ved
Sødring. Dyret er 2,75 meter langt. Det kommer til Esbjerg [Fiskerimuseet] i dag.
MVH
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Lasse, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
”Sæler og hvaler” afventer fotos og yderligere oplysninger

Fredag d. 13. november, 2009

Delfinen i Kolding Fjord - på 2. måned
Hej.
På en sejltur 07112009 kl. ca. 1530 ind ad Kolding fjord fik vi selskab af en delfin i 5-10
minutter. Det var fra midtfarvandsbøjen og til Drejens odde. Den svømmede flere gang
rundt om båden meget tæt på. Og lå foran meget tæt på stævnen. Den lavede også flere
spring ud af vandet. En fantastisk oplevelse.
Jesper
Lille Liv
Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Første observation af delfinen i Kolding Fjord blev gjort af skipper Karl Karlsen fra
galeasen FREM d. 3. sep. 2009.
Fredag d. 6. november, 2009

Kolding-delfinen(?) set igen
Vi har modtaget
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Jeg ved ikke om I er de rigtige, men
Jeg har set en delfin lørdag d. 31-10-09 kl. ca 15 30 i Lillebælt nær Kolding Fjord.
Den fulgte os over en strækning på ca. 2 mil
Den lavede flere spring ud af vandet - også lodrette spring.
Biledet er taget med en mobil tlf.

Foto: Birger Petersen ©

Nyt om havpattedyr i andre farvande

Kaskelotstranding i Skotland
Fra Niels Mandø, Rømø har vi modtaget melding om, at en kaskelothval er strandet nord
for Aberdeen ved Balmedie Beach fredag d. 30. oktober 2009.
En film på youtube (http://www.youtube.com/watch?v=cHfd-EIAvYY) viser at hvalen på
tidspunktet op optagelsen af videoen har været død i meget kort tid. Der er ingen tegn på,
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at indvoldene er på vej ud gennem munden, finnen ligger tæt ind til kroppen og ikke
engang penis er synlig. (Det første tegn på henfald er, at penis skubbes ud af
genitalspalten på grund af de voksende gastryk i kroppen. Dette sker ud fra
hjemmesidebestyrerens erfaringer indenfor 12 – 24 timer.)
I 1996 strandede 16 kaskelothvaler på Rømø, og året efter samme sted 13 dyr. Seneste stranding i
Danmark er fra Rømø 2000.

Gråsæler på Grønland
Fra Hvaler.Dk’s nordatlantiske kontakt Lars Maltha Rasmussen, Grønlands Naturinstitut har vi modtaget
melding om, at gråsælen nu for første gang er dokumenteret i Grønland. Man kan læse mere om dette på
http://www.natur.gl

Mandag d. 26. oktober, 2009

Delfin deltog i kapsejlads på Kolding Fjord
Vi har modtaget:
Under en kapsejlads på Kolding Fjord, onsdag den 23. september var jeg vidne til en oplevelse som jeg
ikke har haft siden 1963 ombord på et passagerskib i det indiske ocean.
På en østkurs, lidt før Hotel Kolding Fjord - med spileren sat og en fart på omkring de 8 knob fik vi, langs
vores bagbord skibsside, følgeskab af en delfin på ca. 1½ meter. Seancen varede ca. 30 – 40 sekunder
og var så betagende, at vi var klar til at glemme alt om kapsejlads, spiler og placering. Vi er vant til at se
marsvin i vores farvand og er derfor sikre på, at der var tale om en delfin med lys bug.

Desværre nåede vi ikke at filme eller tage fotos, men går ud fra, at der er tale om ”Kolding
delfinen” der jo bl.a. herskede i bælt, fjord og havn i efteråret.
Mange hilsener,

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 24 af 262

Besætningen på S/Y Nelle Blue af Kolding

Onsdag d. 21. oktober, 2009

Nordsjællandske marsvin
Vi har modtaget:
Hej
Jeg var ude at fiske i dag [tirsdag d. 20. okt. 2009] i Isefjoren sammen med min ven Steen. Vi tog ud fra
Hundested og op til Liseleje, hvor vi så mange små flokke af marsvin. Vi mener, at der var mellem 30 og
50 stk. De svømmede meget stille rundt. Vi tror ikke, at det var de samme flokke vi så.
mvh
Jørgen Ancher Bihlet

Mandag d. 19. oktober, 2009

Kolding-delfinen er stadig i fjorden
Vi har modtaget:
Var en tur på vandet i Lillebælt i dag [søndag d. 18. oktober, 2009] og fik lejlighed til at få nogle gode
billeder af delfinen, jeg kan se, I har omtalt på jeres hjemmeside. Det ene af billederne viser delfinen helt
inde ved min båd – mindre end 1 meter fra båden.....
Filmede den i et kvarters tid, hvor den sprang rundt, var henne og ligge ved siden af båden i nogle
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sekunder og en enkelt gang svømmede den i overfladen mens den plaskede med halen i nogle
sekunder.
Sjovt lille dyr.
Mvh. Ivan Baadsgaard

Foto: Ivan Baadsgaard ©

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 26 af 262

Foto: Ivan Baadsgaard ©

Fredag d. 16. oktober, 2009

Nyt om Kolding-delfinen samt
udsædvanlig marsvineobservation
Vi har modtaget:
Torsdag den 15. oktober var vi med FREM i den yderste del af Kolding Fjorden. Vi opdagede, at delfinen
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sprang ved den røde bøje ud for Skærbæk Værket kl. 1515. Så de næste omkring 20 min gav den 15-20
flotte hop ud af vandet, og selv om den flere gange sprang få meter fra FREM, var den for uberegnelig til
at fotografere.
Kl. 1830 så vi delfinen igen, det var ved Drejens Odde, og nu var den sandsynligvis på fiskeri i renden
med ca. 10 m vand, den fortsatte med det til efter kl. 1900, hvor den til sidst var i den vestligste del af
Agtrup vig. Det var nu vindstille, og vi kunne tilmed høre den blæse, lyden er ganske betydeligt højere,
end når vi hører marsvin. Det ser ud som om, den oftest er disse steder samt ved havbruget ved
Skærbæk. Nu har den sandsynligvis været her uafbrudt i mindst 6 uger, og selv om Fjorden har megen
sejlads, er der kun få der ser dyret.
Marsvin: I søndags, da det hele dagen var havblik med masser af sol, så vi også det usædvanlige, at
marsvinene dasede i overfladen. Det foregik på Kolding Fjord, på Bæltet fra Galsklint forbi Stenderup
Hage til Flækøjet. Vi har jo ofte set enkelte dyr ligge lidt tid i overfladen, og vi ser marsvin hver dag, men
det virkede som om de nød solen. Da det jo også var vindstille og sol, kan vandet i overfladen være lidt
varmere, og hvorfor skulle dyrene ikke kunne lide det.
Der kan godt have været omkring 50 eller flere marsvin i det beskrevne område denne dag.
Med venlig hilsen
Irene & Ove Karlsen
Frem Charter A/S
www.sejlskibet.dk

Onsdag d. 14 oktober, 2009

Delfinerne i Kolding, Skærbæk, Gelting og Flensborg
En artsbestemmelse af en delfin er ikke altid en nem sag. Ofte ser man kun dyret i korte glimt. Dog
hjælper digitale optagelser med at ”fastholde” synsindtrykket. Men selv på grundlag af billeder kan en
bestemmelse være vanskelig. Dyret er måske kun delvist er synlig og gode kendetegn kan derfor være
skjult. Billeder kan være taget i modlys eller der kan være tale om forstyrrende refleksioner. Oven i alle
disse ”tekniske” vanskeligheder kommer så, at de enkelte delfiner kan variere en del i farvetegningen og
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ikke altid er ”typiske” for arten. Der er både aldersforskelle og helt individuelle forskelle.
Variationen ligger som regel i hvor blege eller kraftige de enkelte ”elementer” i farvetegningen toner frem.
Man kan opfatte farvetegningen som forskellige lag der er ”påført” oven på hinanden. Elementerne i
farvetegningen består af større ensfarvede felter og diverse striber.
Man bruger følgende betegnelser for de enkelte elementer:
Felter
Som kappe betegnes ryggen med rygfinne. Den er hos de fleste delfiner sort eller mørkegrå.
Som brystfelt betegner man den forreste del af siden bagud ca. til rygfinnens position og tilsvarende
som halefelt den bagerste del af siden.
Bugfeltet er bugens farvetegning der som regel er hvid eller meget lys..
Striber
Følgende typer findes (dog ikke nødvendigvis samtidigt hos alle arter):
Næb-til-luffe-stribe

Øje-til-luffe-stribe

Luffe-til-gat-stribe

Øje-til-gat-stribe

Stribet delfin
Stenella coeruleoalba
sort
Lyst; lagt oven på kappen
lysegråt
hvid
nej
Ja med brille
nej
ja

Øresvin
Tursiops truncatus
mørkegrå
Lysere grå
Lysere grå
hvid
nej
nej
nej
Kan skimtes

Som brille betegnes ”øjeklappen”
Sammenligning af tre delfinarter

Kappe
Brystfelt
Halefelt
Bugfelt
Næb til luffe stribe
Øje til luffe stribe
Luffe til gat stribe
Øje til gat stribe
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Almindelig delfin
Delphinus delphis
sort
gulligt
lysegråt
hvid
ja
Nej, brille dog tilstede
ja
nej
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Almindelig delfin

Stribet delfin
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Øresvin

Sammenligning af delfinerne fra Kolding, Gelting og Flensborg
Som det allerede er fastslået, så er der ikke tale om samme individ ved hhv. Kolding og Gelting, men
samme art. Skærbæk-delfinen har en forholdsvis bleg næb-til-luffe stribe, mens Gelting-delfinens er
meget tydelig. Delfinerne i Flensborg havde en mere ensfarvet grå fremtoning, hvilket bedst passer med
øresvin.
Det er ikke første gang, at der i samme havområde optræder flere delfinarter samtidigt. Fra Kattegat og
Østersøen er der mindst to tilfælde. I 1998-99 dannede en almindelig delfin og en stribet delfin oven i
købet gennem flere måneder et makkerpar. I 2001 svømmede en almindelig delfin og en hvidnæse i
nogle dage sammen rundt ved Simrishamn i Sverige.

Lørdag d. 10. oktober, 2009

En marsvinerapport fra en sejltur
Kolding – Fredericia, retur
Fra ”Kinna” af Kolding har vi modtaget:
Vi sejlede ud i 2-3 m/s og sol kl. 09.30 [fredag d. 9. sep. 2009].
Mellem Hagenør og Fænø Kalv var der livlig aktivitet af fouragerende marsvin og måger. I alt 4 grupper,
med ca. 4-5 marsvin pr. gruppe (vanskeligt at tælle), samt flere mor/unge par som svømmede for sig
selv; det lignede det billede man ofte ser omkring Fredericia Havn.
Vi valgte at sejle til Fredericia for at se om marsvinene var flyttet til Skærbæk. På vejen dertil, lige før den
gamle bro og lige efter den nye, så vi mor/unge-par. Ved Sanddal og mellem Fredericia Havn og Strib
var der fouragering af flere grupper marsvin, men i et roligere tempo; også her var der flere mor/ungepar ,- og en sæl, i nogen afstand fra marsvinene. På tilbagevejen så vi endnu en sæl ved Sanddal.
Vi sejlede rundt om havbruget ved Skærbæk, da vi havde hørt at en delfin var set der, men desværre…
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Mvh
Karin Lind-Hansen

Foto: Anders Lind Hansen ©
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Foto: Anders Lind Hansen ©
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Foto: Anders Lind Hansen ©

Dovne marsvin?
Hvaler.Dk har i går modtaget denne interessante mail vedr. marsvinenes adfærd
Hej
Hilsen fra Børup Sande, hvor det i dag [fredag d. 10.sep. 2009] er klart og meget stille vand. Vi har nu i
over en time iagttaget en flok marsvin fra vore vinduer – mindst 5, og det er sjældent for os at se så
mange fra land. Hvad der er endnu mere bemærkelsesværdigt er, at de tilsyneladende slapper af – eller i
hvert fald ligger meget længere tid i overfladen af vandet, end vi er vant til at se. Derfor har de også
været lette at tælle. De bliver liggende, dykker et par gange, bliver liggende igen, og er så væk nogle
minutter før de igen i samlet flok lægger sig i overfladen et lidt nyt sted. Også når de bevæger sig, er det

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 34 af 262

meget langsommere, end vi er vant til. Slår de mave, tager solbad, eller holder de efterårsferie?
Hilsen fra Henrik Christensen og Anne Rise
Skærbæk

Hvor mange delfiner i Lillebælt?
Hjemmesidebestyreren har bedt Ove Karlsen, skipper på galeasen FREM af Kolding, om at vurdere om
den delfin, der blev set ved Gelting i Flensborg Fjords yderende, kan være samme delfin som har opholdt
sig i Kolding Havn, og nu muligvis ud for Skærbæk i fjordens yderende.
Ove Karlsen skriver:
Jeg har på siden her set fotos af en delfin på Flensborg Fjord ved Geltinger Mole. Det ligner bestemt ikke
det samme dyr, som vi tog en del fotos af her på Kolding Fjord. Det dyr som Volker Bosselman har skudt
den 27.9 har betydelig større dele af ryg og sider i mørk farve. Den har også fra snuden til begge
sidefinner en tydelig mørk streg, og den har nogle små farvede pletter på bugen i venstre side. Ingen af
disse kendetegn findes på det dyr, som jeg har fotos af.
Jeg tror "Kolding delfinen” har været her i området uafbrudt siden 3 eller 4. sept. for foruden de datoer, du
nævner, er den set i Agtrup Vig den 20. og 22. sept. og nu hører jeg, at den i forgårs, altså den 7. okt er
filmet ved Skærbæk. Vedlagte fotos er fra den 10. sept.
Vi gentager herunder Volker Bosselman’s billede fra Gelting sammen med et af Ove Karlsen fotos fra
Kolding Fjord, så denne sides læsere selv kan vurdere om det er samme dyr eller ikke.
Hjemmesidebestyreren hælder til den mening, at Ove Karlsen har ret i, at det drejer sig om to forskellige
dyr.
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Gelting-delfinen. Foto: Volker Bosselman/GMS ©
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Kolding-delfinen. Foto: Ove Karlsen ©

”Koldingdelfinen” dukket op igen
Vi har modtaget:
Hej Hvaler.dk
Jeg kan fortælle at d. 7-10-2009 kl. 10:15 så vi fra lystfiskerskibet M/S Neptun en Delfin springe ud af
vandet indtil flere gange omkring havbruget ud for Skærbæk Havn i udmundingen af Kolding fjord. Jeg
har fra min mobiltelefon optaget en lille video klip af den, hvis i er interesseret kan jeg sende den på mail.
Med Venlig hilsen
Henrik Holleufer
M/S Neptun
www.ms-neptun.dk

Tirsdag d. 6. oktober, 2009

Delfiner i Horsens Fjord?
Fra Charsten Karger, der er skipper på slæbebåden ”Lukas”, har vi netop pr. telefon [kl. 15:50]fået
melding om, at skibet på vej ind mod Horsens 2 sømil før havnen blev mødt af to delfiner(?) for
udadgående. Begge dyr sprang ud af vandet, og havde en skarp markeret overgang mellem en kulsort
ryg og en helt hvid bug. Skipperen afviste, at det kunne være marsvin, som han er udmærket bekendt
med, hvorfor Hvaler.dk’s overvejelser peger i retning af hvidnæse.

Sæl ved Rungsted i Øresund
Vi har modtaget:
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Hej på Hvaler
Mandag så jeg en lille sæl (stor unge) ligge på en sten lidt nord for Rungsted, den så ud til at have det
rigtig fint i aftensolen. Den så ikke ud til at være det mindste nervøs afstanden var måske 200-300 m.
God oplevelse.
Mange hilsner
Orla Olsen

Mandag d. 5. oktober, 2009

Mystik om delfinerne i Flensborg Havn
Det er nu muligt at se nogle videoer af de to delfiner i Flensborg Inderhavn. Filmene kan ses på
adressen: http://www.shz.de/video.html?
bcpid=1909243271&bclid=1704093149&bctid=43342674001&refer=rightboxa, så længe dette er aktivt.
Da der i perioden 3. til 17. september har været observeret en almindelig delfin i Kolding Havn og d. 27.
sep. i Gelting Havn i Flensborg Fjords yderende, har det været naturligt at formode, at det også var
denne delfinart, der optrådte i Flensborg Havn. Videofilmene giver imidlertid mistanke om, at Flensborgdelfinen/delfinerne ikke er tilhører arten ”almindelig delfin” (Delphinus delphis). Tysk: Kurzschnauzen
Echtdelphin. Næbet ligner ikke, og der er ikke på filmene antydninger af farvemønstre på kropssiden, så
mistanken retter sig mod arten ”øresvin” (Tursiops truncatus). Tysk: Grosstümmler.
Yderligere er adfærden hos Flensborg-delfinerne ganske anderledes, end den opførsel man kunne
observere hos delfinen i Kolding og i Gelting. Yderligere kan det forhold, at der nu optræder to delfiner
sammen og ikke kun en enlig, være med til at forstærke mistanken om, at
Kolding/Geltingobservationerne og Flensborgobservationerne ikke har noget med hinanden at gøre.

Svensk delfinobservation
Fra vores svenske søsterside www.valar.se og Stefan Lithner har vi fået underretning om en
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delfinobservation (antageligt et øresvin, Tursiops truncatus) fra havområdet ud for Ravlunda den 29.9.
2009 ved den skånske østersøkyst. Beretningen lyder således:

Obs av delfin
Ravlunda skjutfält, gissningsvis omkring 2 km utanför Knäbäcken 2009-09-29 10:55 –11:10
Ett havsfjur passerade ganska långsamt åt norr omkring 2 km utanför kusten.
Jag fick syn på djuret av en ren tillfällighet då jag studerade en islom. Djuret rörde sig ganska långsamt.
Det visade ryggsidan från trol strax bakom huvudet till strax framför stjärtfenorna (nedre extremiteterna)
under åtskilliga sekunder då den bröt vattenytan. Det hade sällskap av ett antal trutar som hängde och
kretsade 20 – 30 meter ovanför djuret, och gick ibland ner till ytan för att fånga något ätbart.
Djuret var solbelyst under hela den stund jag såg det. Jag följde djuret med tubkikare k:n 60 x. Jag
bedömer detta djur som numret större än en tumlare. Min fältnotering av längden HB lyder: 3,½ + 1
meter. Jag är medveten om att bedömning av havsdjurs storlek är vanskligt.
Ryggfenan satt centralt på ryggen och var ”reslig” men tämligen smal. Övre c:a ¼ var kraftigt
bakåtvinklad. Under några ögonblick påminde fenan mig om ryggfenan hos späckhuggare. Jag har
antecknat att ryggfenan var omkring 4 gånger längre (upprätstående) än vad fenan var bred (framifrån
och bak) vid fästet.
I litteraturen finner jag ingen illustration med fullt så uttalade proportioner. Det indikerar ändå att fenan var
tämligen lång, smal, nästan rättuppstående och skärformad (av ”sickle”-typ).
Jag kunde se åtminstone 1½, troligen 2 dm ner på djurets sida räknat från ryggfenans fäste. Djuret var
inte svart på ryggen. Solbelyst såg ryggen ut att vara mellan grå. (Solljuset kan ha spelat viss roll.).
Färgen föreföll vara densamma framför ryggfenan och bakom ryggfenan. Om det hade funnits vita
teckningar nära ryggfenan så tror jag absolut att jag skulle ha sett dessa.
Kroppsstorlek och ryggfenans placering, storlek och form utesluter många arter av havslevande djur. Att
ryggen från ryggfenans bas och c:a 2 decimeter ner på sidan indikerar att några är mindre troliga.

Fredag d. 2. oktober, 2009

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 40 af 262

Nu to delfiner i Flensborg Havn
Fra Hvaler.Dk’s kontakt på Flensborg Havn har vi modtaget:
Hallo Whale Watcher,
eine Begegnung mit einem Delfinmuttertier mit Jungem gab es gestern.
Ich beobachtete schon um 08:15 eine Rückenflosse direkt vor meinem Bürofenster am Nordertorkai im
Flensburger Hafen und sortierte die Beobachtung als Schweinswalsichtung ein. Später rief ein
Pressevertreter an und meldete eine Delfinsichtung an der Hafenspitze des Flensburger Innenhafens.
Um 11:00 h sah ich dann diese Rückenflosse an der Hafenspitze wieder. Ein Passant zeigte mir ein Foto
des Tieres, auf dem eine lange Schnauze und eine gekrümmte Rückenflosse zu sehen war. Also doch
ein Delfin. Das Tier zeigte sich in den folgenden ca. 5 Stunden regelmäßig ca. jede Minute auf einem
begrenzten Areal von 50 x 50 m bei 4 – 5 m Wassertiefe direkt vor dem Auslauf des Mühlenstromes.
Schnell beobachteten wir eine zweite Rückenflosse, die bei gutem Blickwinkel zu sehen war. Das
Medieninteresse war groß.
Gegen 16:00 h ging ein Unterwasserfilmteam vom NDR – Fernsehen ins Wasser. Bei 0,5 m Sicht
konnten keine Aufnahmen gemacht werden. Der Delfin zog sich dann langsam von der Hafenspitze in
Richtung Museumshafen zurück. Letzte gemeldete Sichtung um 17:00 h vor dem Museumshafen
Flensburg. Andreas Pfander war auch vor Ort, informierte die Presse und bestätigte die Sichtung. Im
Vergleich mit der Delfinsichtung in Gelting zeigte das Muttertier im Flensburger Hafen nicht das typische
Delfinverhalten ( Begleitung von Booten, Springen aus dem Wasser). Andreas Pfander meinte, es könnte
am Jungtier liegen, das die Mutter mitführte.
Auf jeden Fall ein tolles Erlebnis.
Grüße von der Flensburger Förde sendet
Günter Herrmann
WSP-Revier Flensburg
I hjemmesidebestyrerens oversættelse lyder mailen således;
Hej -
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I går [onsda g d. 1. oktober, 2009] optrådte en hun-delfin med unge i Flensborg Ha vn.
Allerede kl 08.15 så jeg en rygfinne lige fora n mit kontorvindue på Nordertorka i i Flensborg Ha vn, og jeg
mente, a t observa tionen måtte være en ma rsvineobserva tion. Senere ringede en journa list og forta lte om
en delfinobserva tion i bunden a f Flensborg inderha vn.
Kl. 11.00 så jeg så denne rygfinne igen i inderha vnen. En forbipa sserende viste mig et billede a f dyret,
hvor ma n kunne se den la nge snude og den krumme rygfinne. Så der va r en delfin. Dyret viste sig
jævnligt i løbet a f de næste cirka 5 timer cirka hvert minut i et begrænset område på 50 x 50 m med en
va nddybde på 4 til 5 m lige fora n udløbet a f Møllestrømmen. Hurtigt efter observerede vi en a nden
rygfinne.
Mediernes interesse va r stor. Kl 16:00 gik et underva nds-filmhold fra NDR - tv i va ndet, men med en sigt
på 0,5 m kunne ingen opta gelser foreta ges. Delfinen tra k sig derefter la ngsomt tilba ge fra bunden a f
ha vnen og ud mod museumsha vnen. Senest indberettede observa tion er fra kl 17:00 fora n
museumsha vnen i Flensborg. Andrea s Pfa nder va r også på stedet – ha n informerede pressen og
bekræftede observa tion. Sa mmenlignet med delfinobserva tion i Gelting [se længere nede på siden]
udviste delfinen i Flensborg Ha vn ikke den typiske delfin a dfærd (opsøgning a f skibe, spring ud

a f va ndet). Andrea s Pfa nder sa gde, a t årsa gen kunne være, a t denne delfin ha vde en
unge med.
Under a lle omstændigheder va r det en stor oplevelse
Hilsen fra Flensborg Fjord
Günter Herrma nn
WSP-Revier Flensburg
Günter Herrma nn vedlægger et udklip fra Flensburger Ta gebla tt, der tydelig viser, a t der er to delfiner
tilstede i ha vnen. Se udklippet her.

Torsdag d. 1. oktober, 2009

”Pontonsæl” i Vejle
Vi har modtaget:
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Der svømmer en sæl rundt i Vejle Fjord, nærmere tæt på Ka ja kklubbens sted. Der er en pla tform som
den lægger sig op på. Det er en spættet sæl.
Hva d der undrer mig meget er, a t nogle ha r været ude hos den og kunne klø den på ma ven. Altså er den
meget ta m. Den er så sød, a t jeg ta ger flere ga nge om da gen ud til den, og sna kker med den. Medsender
et foto a f ”Luffe” Her hviler den på en pla tform tilhørende Vejle Ka ja kklub.
Venligst
Annette B. Holmes
Vejle
Det undrer mig, a t den er så ta m. Måske er den opfodret a f mennesker et sted, og derfor opsøger steder
hvor der er mennesker.
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Foto: Annette B. Holmes ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar: Sælen er ga nske rigtigt en spættet sæl, og de våde og pus-frie
øjenområder sa mt fedtfolderne ved ha lsen peger på, a t den er i god kondition og fodersta nd. At sælen
ligger på siden er også et tegn på velvære, og hvis ma n ha vde kunnet se bugen lidt længere nede, ha vde
ma n kunnet a fgøre, om det va r en ha n eller en hun.
Jeg tror ikke, a t sælen ha r været i opdræt. På Fiskerimuseet stoppede vi opdræt i 1995, og vi ha r ikke
genudsa t sæler i indre da nske fa rva nde siden midt 80erne. Hvis den ha r været i opdræt, vil den også i
svømmehuden på en a f ba glufferne ha ve ha ft et tydeligt pla stikmærke.
”Ta mme” sæler bli’r mere og mere a lmindelige i Da nma rk, og især sidste vinter ha r vi ha ft meldinger fra
flere steder om sæler, der ha r opholdt sig i ha vneområder, hvilket ma n ka n se under forskellige da toer
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længere nede på denne side.
I øvrigt er det interessa nt a t de observerede sæler i sa mtlige tilfælde – bortset fra én ved Lemvig, der
holdt til på et surfbræt – ha r opholdt sig på flydende pontonbroer. Årsa gen til dette må jo fornuftigvis
være, a t en pontonbro a ltid ligger tæt på va ndspejlet.
Den øgede hyppighed a f ”ta mme” sæler må tolkes som et resulta t a f ja gtfredningen der blev indført sidst i
1970erne. Vi ha r i perioden siden kunnet observere, a t sælernes flugtdista ncer bli’r mindre og mindre, og
når vi tidligere fik melding om en sæl på stra nden, kunne vi være sikre på, a t den va r syg. Det ka n vi ikke
længere, og jeg er sikker på, a t vi indenfor en kort årrække vil opleve sæler i vore ha vne sva rende til
søløverne i Sa n Fra ncisco. På engelsk hedder den spættede sæl i øvrigt ”Ha rbour Sea l”.
I det tyske va deha v er sælerne endnu mere ua nfægtede a f menneskers tilstedeværelse, og det siges, a t
på Düne ved Helgola nd er sælerne så trygge, a t ma n skridte hen over dem eller gå uden om dem, når
ma n går en tur la ngs stra nden.

Den da nsk/tyske delfin (fortsa t)
Fra Günter Herrma nn, WSP-Revier Flensburg ha r vi modta get melding om, a t en delfin blev set i
Flensborg Ha vn a llerede onsda g d. 23. september. Adfærden va r den sa mme som beskrevet for
Koldingdelfinen, så sa ndsynligheden for a t det er sa mme individ er stor.
Günter Herrma nn vedlægger et udklip a f Flensburger Ta gebla tt, som ka n hentes her
Hvis det er det sa mme dyr, der ha r optrådt i vore indre fa rva nde denne sommer og efter ser ruten
således ud ud fra de observa tioner, der er tilgået Ha ler.Dk
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Tirsda g d. 14. juli, 2009 kl. 13:10
Torsda g d. 3. september, 2009
Torsda g d. 10. sep. 2009
Lørda g d. 12. september 2009 kl. 09:00

As Vig
Lidt uden for Kolding Ha vn
Kolding ha vn
Ca . 500 m øst for Drejens Odde, Kolding Fjord
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Torsda g d. 17. september, 2009, kl. 17:57
Onsda g d. 23. september, 2009
Sønda g d. 27. september, 2009

Agtrup Vig, Kolding Fjord
Flensborg Ha vn
Gelting, Tyskla nd

Vågehva l skyllet ind på den jyske vestkyst
Via Fiskerimuseet i Esbjerg ha r vi fået underretning om, a t en – sa ndsynligvis – vågehva l onsda g d. 30.
sep. 2009 er skyllet ind på stra nden syd for Agger mellem høfte 84 og 85. Ka da veret, der er målt til ca . 5
meter, vil i morgen freda g d. 2. oktober blive nærmere undersøgt a f biolog Cha rlotte Bie Thøstesen fra
museet i Esbjerg.
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Foto: Henrik Gade ©

Er Koldingdelfinen svømmet til Tyskland?
Fra vore tyske kolleger har vi modtaget følgende pressemeddelelse:

Delfin in der Ostsee
Absegeln in der Ostsee mit besonderem Pfiff
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Als die Crew der SY Pinao am vergangenen Sonntag [27. september, 2009] im
Hafenbecken Geltinger Mole festmachte, trauten Martina Wolde und Volker
Bosselmann ihren Augen kaum. Ein Delfin begeisterte sie mit akrobatischen
Sprüngen und mit Schlägen der Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche. „Er hat
uns vorzüglich unterhalten“, sagen die Segler „und hat jedes Boot, das den Hafen
verließ mit Sprüngen verabschiedet.“
„Am Montag war der Delfin nach Rücksprache beim Hafenmeister nicht mehr im
Geltinger Hafenbecken“. Die GSM bittet um Benachrichtigung, wenn der seltene
Ostsee-Gast wieder gesichtet wird – und hat zugleich eine dringende Bitte: Den
Delfin bitte in Ruhe lassen. Er kann seinen Weg selbstständig zurück in Richtung
Nordsee finden, wo seine Artgenossen, „Gewöhnliche Delfine“ nicht selten
vorkommen. Hoffen wir, dass er sich nicht in einem der für die Meeressäugetiere so
tückischen Stellnetze verfängt – und darin umkommt, wie so viele der gefährdeten
Schweinswale.
Petra Deimer
Kontakt: 04106-4712
Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e.V. (GSM)
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Foto: Volker Bosselmann ©

Foto: Volker Bosselmann ©
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Hjemmesidebestyrerens kommentar: Samme søndag talte jeg med skipper Ove Karlsen fra FREM af
Kolding, som kunne fortælle, at delfinen ikke var set inde havnen i flere dage. Seneste danske
observation er således fra torsdag d. 17. november, 2009. Delfinens meget aktive adfærd kan give
formodning om, at det drejer sig om det samme individ.

Søndag d. 27. september, 2009

WhaleWatching i Lillebælt
Hjemmesidebestyreren har i dag i forbindelse med marsvinelaugets 50 års jubilæum været på
WhaleWatching med Galeasen AVENTURA af Middelfart . Skipperen havde om formiddagen med skibet
besøgt den sædvanligvis marsvinerige lokalitet ud for Skanseodde, Fredericia, men her var ingen dyr.
Altså blev sejladsen lagt længere mod sydvest imellem den nye Lillebæltsbro og Fænø Sund. På den to
timer lange tur sås et sted mellem 15 og 20 marsvin – alle som enkeltdyr bortset fra et enkelt unge/morpar.
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Foto: Thyge JENSEN ©

Fredag d. 25. september, 2009

Gråsæl i Ringkøbing Fjord
Vi har modtaget:
Her er billederne af sælen, som jeg mødte på Værnengene i onsdags den 23. september omkring kl 12.
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Jeg traf sælen i kanalen ind til Sandet på Værnengene, og du kan se kanalen på dette kort, hvor det er
kanalen, der ligger lige over for Bork Havn - http://maps.google.dk/maps?
hl=da&ie=UTF8&t=h&ll=55.85389,8.25673&spn=0.048755,0.153637&z=13
Kanalen er 7-8 meter bred. Dybden af kanalen kender jeg ikke, men den er nok omkring 2 meter dyb.
Havnefogden i Bork havn fortalte mig, at den har været i kanalen hele sommeren, hvor den
tilsyneladende ernærer sig af skrubber, helt, aborrer og andre fisk der lever i kanalen. Uanset om det er
en gråsæl eller en spættet sæl, så syntes jeg det er en lidt sjov historie.
Mvh.
Claus Lind Christensen
Hjemmesidebestyrerens kommentar: De omtalte billeder af sælen på Værnengene viser helt tydelig er
en gråsæl – tilsyneladende en hun. De vedlagte billeder skal anvendes i jagtbladet JÆGER, og vil derfor
først senere kunne vises på Hvaler.Dk
I en af isvinterne omkring år 1980 var hjemmesidebestyreren i Ringkøbing for at afhente en ung hangråsæl, der lå på isen lige ud for byen. Sporene fra sælens kravlen kunne ses fortone sig ud over
fjordisen, men der kunne ikke ses nogen våge i miles omkreds.

Marsvin og noget større i Flensborg Havn
Fra Hvaler.Dk’s kontakt på Flensborg Havn har vi modtaget
Hallo „walwatcher“,
im Flensburger Innenhafen kam es die letzten Tagen vermehrt zu Schweinwalsichtungen
bis in die Hafenspitze hinein. Dabei war auch ein größeres Tier, das uns auch als Wal
gemeldet wurde. Die letzte Meldung war am 24. 09. 09, 16:00 h, zwei Schweinswale an
der Hafenspitze.
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Grüße von der Flensburger Förde sendet
Günter Herrmann
WSP-Revier Flensburg
Torsdag d. 24. september, 2009

Marsvin i Isefjorden
Vi har modtaget:
Søndag den 20.9.09. På vores sejltur hjem var vi ca. ½ sømil syd for Nyk S havn, da vi traf en flok
prustende og meget springende marsvin. Vi vil tro der var tre i flokken. De sprang helt ud af vandet og
prustede højlydt, hvilket var god underholdning i de 1-2 min vi overværede det.
Lazy Cat
Solveig og Niels Christensen

Delfinen i Kolding Fjord (9)
I en supplerende mail vedr. delfinen i Agtrup Vig skriver Lars Okkerstrøm: Delfinen svømmede rundt lige
ved siden af en opankret båd, så vidt jeg kunne se. Jeg roede faktisk hen til den, så det var mig, der var
den opsøgende part (men den var vist glad for mit selskab :-) )
Lars
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Observationen er spændende. Det ligner den adfærd vi kunne
observere i 2003 og 2004, som man kan læse om nederst på http://www.hvaler.dk/Aarbog2004/Netvers%
20Aarbog%202004%2013%2004%2005.pdf
side 11, og som vi ikke har nogen som helst fornuftig forklaring på.
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Delfinen i Kolding Fjord (8)
Vi har modtaget:
Jeg har observeret en delfin i Kolding Fjord, nærmere betegnet i Agtrup Vig. Dette skete
torsdag d. 17/9 kl 17:57 2009, hvor jeg var ude og ro i min kajak.
Delfinen svømmede rundt og legede omkring min kajak i næsten 20 minutter, og jeg fik
flere gode billeder af den. Jeg så kun een delfin - og ved ikke om det var en han eller
hun.
Med venlige hilsen
Lars Okkerstrøm
Kolding
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Foto: Lars Okkerstrøm ©
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Foto: Lars Okkerstrøm ©
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Foto: Lars Okkerstrøm ©

Mandag d. 21. september, 2009

Forskellen på spættede sæler og gråsæler?
Ofte bliver man bedt om at forklare forskellen på udseendet for gråsæler og for spættede sæler, og dette
er ikke nemt. Begge arter er spættede og i gråbrune farver, så der er næsten kun hovedets form tilbage.
Hjemmesidebestyreren anvender næsten altid oplysninger om dyrenes adfærd, hvis han i telefonen bli’r
bedt om at artsbestemme en sæl på stranden. ”Hvis sælen hugger hovedet frem og snapper efter dig, er
det en spættet sæl, og hvis den blot åbner munden og truer med en langtrukket hvæsen/knurren er det
en gråsæl”. Tørrer den sig over snuden med den ene luffe, er det også en gråsæl – dette gør spættede
sæler aldrig. Denne metode dur imidlertid ikke, hvis sælerne ligger på større afstand, men…
Fra John Frikke, Darum har vi netop modtaget en række billeder af spættede sæler og af gråsæler taget
fra Galgerev syd for Fanø d. 12. september, 2009, som er meget velegnede til træning i at se forskel på
de to arter.
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Kig på billederne og udvælg dig dine egne artskendetegn.

Foto: John Frikke ©
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Foto: John Frikke ©
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Foto: John Frikke ©
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Foto: John Frikke ©

På observationsdagen talte John Frikke ca. 360 spættede sæler og minimum 10 gråsæler på banken.

Lørdag d. 19. september, 2009

UMO (Uidentificeret Marint Objekt) i Lillebælt
Vi har modtaget:
Prøv at se på vedhæftede, det er et eller andet på ca. 10 meter der roder rundt i Lillebælt.
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Jeg opdagede det ved et tilfælde, og jeg tror ikke det er en ”skygge” i optagelserne, for de fremtræder
ifølge COWI som tågede områder. Hvad tror i det er??
Mvh
Michael Jeppesen
MJ oplyser efterfølgende at fotoet er taget mellem 30. marts 2009 og 6 april 2009, og at stedet er ud for
campingpladsen ved Middelfart, Gals Klint.

Spørgsmålet, om hvad det kan være, sender vi hermed videre til Hvaler.Dk’s læsere.

Marsvin på lavt vand ved Tisvildeleje
Vi har modtaget
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I dag d. 18/9 kl. ca. 11, var min mand og jeg ved Tisvildeleje strand - på vej ned mod vandkanten, så jeg
pludselig en delfin springe kun små 8-10 meter fra land. Derefter dukkede der flere op - vi talte 6, det var
tydeligt at se, at de var hvide på undersiden og meget mørke på oversiden med flotte rygfinner. Vandet
var blikstille lige hvor de var og det så ud til, at de søgte føde. De stak pludselig hurtigt til havs igen - et
par af dem hoppede helt op i et flot spring på vej ud.
Vi gik længere ned af stranden og kunne igen observere flokken på meget lavt, blikstille vand - det var
SÅ smukt! Er der mon nogen med forstand i den retning, der har identificeret dyrene nærmere, så man
kan få at vide præcis, hvilken art, der er tale om?
Mvh
Iben Lynge
Efter at have sendt nogle ”ID-fotos” til Iben Lynge modtager ”Hvaler.Dk” følgende kommentar:
På baggrund af de billeder, du har sendt, vil jeg også mene, der var tale om marsvin. De var heller ikke
så store som de delfiner, jeg ellers har set andre steder i verden (i havet ved Fuerteventura og i
Caribien).
Se evt. yderligere længere nede på denne side under datoerne:
Onsdag d. 8. sep. 2009
Søndag d. 9. august, 2009
Mandag d. 10. august, 2009

Fredag d. 18. september, 2009

Hvordan udtales navnet på hvalarten døgling? (kapitel 2)
(se kapitel 1 længere nede på siden)
Vi har modtaget:
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Jeg spurgte lige min gode ven og sprogmagister Ole Lauridsen om den korrekte udtale, for det ved han
alt om som medlem af Dansk Sprognævns repræsentantskab og ankermand på programmet
Sproghjørnet på P4.
Her er hans svar
mvh
Kasper Friis
Den nye danske udtaleordbog siger ”døgling” med en udtale som i ”døgn”, og det virker
bestemt også mest rimeligt. Nok har den gamle Ordbog over Det danske Sprog også et langt ø som i
”spøgelse”, men det er nu nok nærmest en gammel, mere bogstavtro udtale.
vh
Ole Lauridsen
lektor, mag.art.
Handelshøjskolen, A arhus Universitet

Onsdag d. 16. september, 2009

Gråsæler og marsvin i Grådyb
Hjemmesidebestyreren har i formiddags været på sejlads i Grådyb ud for Esbjerg, og på turen ud til
Langli Sand sås et marsvin, hvilket er meget sjældent i dybet. På Langli Sand lå ca. 50 spættede sæler
foruden et par store gråsælhanner. På fotoet ses tydeligt størrelsesforskellen mellem han-gråsæler og
spættede sæler.
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Foto: Thyge Jensen (c)

Fra Baffin Bay til Elfenbenskysten
Hvaler.Dk har modtaget to henvendelser, fra farvande lidt fjerne fra det gængse pastorat

Hvordan udtales navnet på hvalarten
døgling?
Torsdag d. 10. sep. 2009 modtog vi følgende mail:
Hej
Du får lige en hilsen her fra Ilulissat, hvor jeg har base pt. i forbindelse med et survey over Baffin Bugten
der kortlægger forekomst af havfugle og havpattedyr. Det har da givet nogle nye arter på listen, og vi har
set store flokke af grind, samt pukkelhval, sejhval og finhval og grønlandshval. Et skib der sejler i området
har også set døgling og derfor diskuterer vi nu bl.a. hvordan artens navn udtales. Mine kolleger siger det
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lige som i dø, og jeg lige som i døgn. Jeg kan ikke finde noget på nettet vedr. udtale, men håber du kan
hjælpe.
Vi flyver i transekter helt til Canada, hvor vi også har været nede og tanke i Clyde River og derfor håbe vi
også selv at se døgling og kaskelot. Ellers stedvist mange havfugle især polarlomvier og søkonger.
Mange hilsner
Lars Maltha
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Spørgsmålet tog pusten fra Hvaler.Dk, så derfor videresendte vi
det til kloge folk rundt i landet. I øvrigt kunne vi supplere de to udtaler "dø" og "døgn" med udtalerne
"dykning" og "døv", som også høres af og til.
Hvaler.Dk har fået fire tilbagemeldinger på forespørgslerne, der lyder således:
Her stemmes for døg som i døgn.
mvh Peter Teglgaard Madsen, Århus Universitet
Jeg hælder nok mest i retning af Peter: at g-et udtales i retning af et j: døjling. Vil gætte på vi har
udtalen fra samme kilde, nemlig Bertel Møhl. Et spørgsmål for sproghjørnet på P1?
Jakob Tougaard, Danmarks Miljøundersøgelser
Jeg har lært, at hvalen udtales "døjling"
mange hilsener Dorete Bloch, Professor, PhD.
Head of Zool. Dept. Faroese Museum of Natural History
Hvis man skal tage Ordbogen over Det danske Sprog til indtægt for udtalen, så siger lydskriften "dø"
som i dødning. Så det ville jeg holde mig til.
Men på den anden side kan man jo også udtale spøgelse både spøøgelse og spøjelse. .
Carl Chr. Kinze, Hvaler.Dk

A ltså: 3 -1 til udtalen ”døjling”
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Efterfølgende har Hvaler.Dk i dag modtaget efterfølgende mail og foto fra Lars Maltha:
Hej
Har haft en travl dag. Har fløjet 12 timers transekter over Baffin Bay, så en mindre flok grind, med
mellemlanding i Qikiqtarjuaq i Nunavut. Derefter til Isabella Bay hvor vi måtte tælle os igennem mindst
350 narhvaler og mere end 40 grønlandshvaler.
Vi diskuterer flere gange dagligt, hvad den hval hedder, uden dog endnu at have spottet den. Den er dog
set fra skib, et sted hvor vi har været forbi. Så måske kan vi først se den art, når vi har fået styr på
udtalen. Hvad har du mon fundet ud af indtil nu?
Se også Naturinstituttets hjemmeside i dag med nyhed om sælmærkninger.
Med venlig hilsen / inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / best regards
Lars Maltha Rasmussen, Scientist
Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut - Greenland Institute of Natural Resources
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Foto: Lars Maltha ©

Hvaler.Dk håber at resultatet 3 – 1 til ”døjling” vil genskabe fred og fordragelighed i flyet oppe over Baffin
Bay

Pukkelhvaler ud for Elfenbenskysten
Hvaler.dk modtager under tiden billeder fra fjerne havområder. Søren Hestrup har sendt følgende
hvalbilleder fra en borerig ud for Elfenbenkystens hovedstad Abidjan, hvorfra der mellem den 26. august
og 8.9. 2009 ved adskillige lejligheder er set pukkelhvaler.
Observationerne er lidt af sensation, for hvilken bestand drejer det sig om? Det kan ikke være
nordatlantiske dyr, for de er først lige begyndt at vandre mod syd, men det kan være sydatlantiske dyr,
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der har krydset Ækvator. Fra Galathea 3 blev der også observeret pukkelhvaler i samme havområde, så
måske "gemmer" der sig en lokal pukkelhvalbestand Guinea Bugten.

Foto: Søren Hestrup ©

Tirsdag d. 15. september, 2009

Delfinen i Kolding Fjord (7)
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Hej
Under sejltur ud af Kolding Fjord d. 12. september observerede vi kl. 09:00 en delfin ca. 500 m øst for
Drejens Odde. Delfinen svømmede med stor fart, med flade spring i overfladen og med kraftig piskning
med halen. Den havde retning mod Kolding. Vi er sikre på at det var en delfin, da den svømmede meget
hurtigere end marsvin. Rygfinnen var desuden højere og slankere end på marsvin, som vi i løbet af
dagen så rigtig mange af i Lillebælt fra den gamle Lillebæltsbro til Fænøs sydspids.
Vi havde i øvrigt på en aftentur i havblik midt i august fornøjelsen af at se 6 -8 små flokke af marsvin hver
flok på 3 - 4 større og mindre dyr, der jagede sammen i området mellem Fænø Kalv og
Stenderupskoven. Generelt synes vi at vi de sidste par år har set mange flere marsvin end tidligere i
Snævringen. Har det noget at gøre med, at der i området nu er mange flere små torsk, hvilling og yngel
af andre fiskearter, end vi så i en årrække
Med venlig hilsen
Finn Normann Jensen
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Vedr. hyppigheden af marsvin i Snævringen har bestyreren
ingen forklaring - ikke andet end at mange andre meddelere har samme oplevelse - netop at antallet af
marsvin i Snævringen har været stigende de seneste år. Dette er i sig selv interessant og vigtigt at vide.

Radioudsendelse om sæler
”Natursyn” på P 1 havde i lørdags en udsendelse med forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser om
sæler i Danmark. Udsendelsen kan høres på linket:
http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2009/09/10134220.htm

Lørdag d. 12. september, 2009

Udsendelse om marsvin i TV-Syd
Fra havbiolog og dykker Søren Larsen har vi modtaget:
På tirsdag den 15. september kl. 19.30 i tv2syd viser vi optagelser af marsvin både over og under
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havoverfladen. (og herefter på følgende link http://www.tvsyd.dk/tv-syd-dykker-under-overfladen ). Vi har
undervandsbilleder af stimer af tobis som står højt på marsvinets menukort. Vi ser også flere spættede
sæler – også en der spiser tobis. I nærbillede ser det ud som den har fået endnu kraftigere skæg på
grund af tobis stikker ud af munden.
Søndag den 13. september kl. 13-17 sender vi live optagelser direkte fra havbunden i Lillebælt – ind i
biffen på Kulturøen Middelfart. En dykker med et undervandskamera sender via et 300 meter langt kabel
direkte ind på Danmarks største lærred i Panoramabiografen. En havbiolog fortæller om det dykkeren
møder. Det er lidt spændende hvad vi møder…. for det er jo live…. Og i Lillebælt er der altid
overraskelser at hente under overfladen.
Det er et gratis arrangement i forbindelse med naturens dag i Middelfart. Se mere her.
Bedste hilsner
Søren Larsen
Havbiolog og formidler.
Mobil 23399992

Fredag d. 11. september, 2009

Delfinen i Kolding Fjord/Havn (6)
Vi har modtaget:
Hej
Her dagens opfølgning af delfinbesøget i Kolding havn [torsdag d. 10. sep. 2009]. Denne gang med
meget fine billeder - af nogle af delfinens mindst 100 spring i dag.
Igen i dag kom springene ofte i serier på 3-4, så det var blot at være rolig med kameraet, og trykke når
den var i luften.
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mvh
Irene & Ove Karlsen
Frem Charter A/S
Kolding
www.sejlskibet.dk
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Foto: Ove Karlsen ©

Torsdag d. 10. september, 2009

Delfinen i Kolding Fjord/Havn (5)
Hvaler.Dk er i dag blevet ringet op af TV-Syd, der i eftermiddags kl. ca. 16.00 har filmet delfinen i Kolding
Havn.
Optagelserne vil blive vist på TV-Syd i aften kl.18:10 og 19:30.
I øvrigt sender TV-Syd på tirsdag en længere reportage om marsvin i Lillebælt. Det er i serien "Under
overfladen"
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Onsdag d. 8. september, 2009

Marsvin ved Tisvilde Strand
Vi har modtaget:
Vi var ved Tisvilde Strand i går 8. sept. og så en masse marsvin (må det være)? De var så tæt på vores
gummibåd som 6 meter. Man kunne høre lyden af deres åndedræt når de kom op - det var fantastisk!
Jeg ved ikke om det var de samme 3-4 der kom så langt omkring på ingen tid, eller om der var flere
flokke. Men det ene øjeblik var de her - og det næste øjeblik på modsatte side af båden.
De kunne også let let ses fra land.
Dejlig oplevelse :-)
Venlig hilsen
Camilla Fahlén

Flere marsvin i Flensborg Fjord
Fra Steen H. Jørgensen har vi modtaget en melding om at 5 marsvin (2+2+1) blev set tirsdag d. 8. sep.
2009 i bunden af Flensborg Fjord mellem Kollund Mole og Wassersleben. Meddeleren, der har sejlet i
farvandet i mange år, har ikke i tidligere år observeret marsvin i Flensborg Fjord.

Delfinen i Kolding Fjord/Havn (4)
Hej igen
Tirsdag den 8. sep. kl. 1530 og igen kl. 1700 så vi delfinen i havnen. Første gang var den aldeles frisk og
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gav mere end 25 høje spring. De kom i serier på 3-4 spring og efter en kort pause nye 3-4 spring. Viste
fotos er taget af Per Sørensen fra Give, og det ses, at skummet fra 2 nedslag ikke er væk inden den
kommer op 3. gang. Det var ikke hver gang let at gætte, hvor den næste serie kom, så derfor kun disse
fotos. Et par gange så vi hele dyret i fuld længde med bugen ret mod skibet på ganske kort afstand. Ofte
faldt den ned på siden eller næsten på ryggen med store plask.
Kl. 1700 havde vi ikke mere tid, idet FREM skulle videre med en charter.
Når dyret ikke er ”aktivt” er den vanskeligere at få øje på end f.eks. marsvin, så der er nok mange, der er
sejlet forbi uden at bemærke den.
mvh
Irene & Ove Karlsen
Frem Charter A/S
Kolding
www.sejlskibet.dk
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Foto: Per Sørensen ©
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Foto: Per Sørensen ©

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 79 af 262

Foto: Per Sørensen ©

Mandag d. 7. september, 2009

Delfinen i Kolding Fjord/Havn (3)
Vi har modtaget
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Hej
Da vi kom hjem fra dagens sejlads, viste det sig, at delfinen var kommet tilbage fra fjorden og nu var i
Kolding Havn. Den gav undervisning i hurtigsvømning under og tæt ved skibet. Den uddykkede mange
gange meget tæt ved skibssiden, men gav ikke de spring vi håbede på.
Det foto, hvor vi ser den venstre side har jeg taget, og dette her fra højre er taget af Jimmi Madsen fra
Bredebro.
Måske kan den kendes fra andre dyr på den mørke rygfinne og en lille hvid plet på ryggen, hvis det ikke
er vanddråber.
Da vi gik ind blev den i Yderhavnen
Med venlig hilsen
Irene & Ove Karlsen
Frem Charter A/S
Kolding
www.sejlskibet.dk
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Foto: Ove Karlsen ©
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Foto: Jimmi Madsen ©

Lørdag d. 5. september, 2009

Delfinen på Kolding Fjord (2)
Vi har modtaget:
Hej igen
I dag fredag den 4. sept. kl. 18.15 så vi igen Delfinen fra vort gode skib FREM. Denne gang var det ud for
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Drejens i Kolding Fjord. Vi så 3 høje spring, og så derefter ikke mere til den. Vejret var hele dagen
særdeles kedeligt med kuling, så at se et dyr, der blot napper en bid luft var vanskeligt. Jeg tror godt, at
dette dyr kan være det samme som på fotoet fra Asvig.
Men skipper på ”Elsa Margrethe”, Jens fortæller, at de for et par dage siden gennem flere timer så 3 små
delfiner lige uden for havnen.
Men eller kan vi fortælle, at vi hver dag ser adskillige marsvin og ofte ser en lille sæl i Bæltet, og også at
der nok er omkring 4 sæler i farvandet pt. hvilket er ret usædvanligt.
Med venlig hilsen
Irene & Ove Karlsen
Frem Charter A/S
Kolding
www.sejlskibet.dk

Fredag d. 4. september, 2009

Delfin på Kolding Fjord (1)
Vi har modtaget:
Det er nu ved at være nogle år siden, at vi gennem et halvt år næsten dagligt så og fotograferede de 2
legesyge delfiner ved Skærbæk, men nu er der igen en delfin her på fjorden.
I eftermiddag ved 13. tiden [torsdag d. 3. september, 2009] lidt uden for Kolding Havn i sejlrenden sprang
et flot eksemplar af den almindelige delfin højt ud af vandet 4- 5 gange hurtigt efter hinanden.
Efter disse spring, hvor den et par gange landede på siden, listede den ind mod havnen, og vi så ikke
mere til den selv om vi havde sejladser på Fjorden og i Snævringen indtil aften.
I mangel af foto fra dette dyr, vedlægger jeg et mine fra 2004 af en af Skærbæk delfinerne.
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Med venlig hilsen
Irene & Ove Karlsen
Frem Charter A/S
Kolding
www.sejlskibet.dk

Foto: Ove Karlsen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar: 14, juli, 2009 var der en også en enlig delfin i As Vig (se længere
nede ad siden). Det kunne jo være den samme, men hvorfor er den så ikke set og rapporteret i den
mellemliggende periode?
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Torsdag d. 3. september, 2009

Marsvin i Alssund
Vi har modtaget:
På en fisketur i går, den 2/9 09 havde vi observationer af marsvin i Alssund.

z

1. observation kl. 16.40: 1 dyr 400 m. syd for Sottrup Skov, 100 m fra land.
2. observation kl. 17.12 og ca. kl. 18: 2 gange blev parret set umiddelbart nord for Folehaven på
Alssiden, ca. midt i sejlrenden.

Glædeligt at se disse spændende dyr i Alssund. Er de blevet almindelige i området? Det er nyt for mig.
Med Venlig Hilsen / Best Regards
Ole Gjerløv Nisgaard
Consultant
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Selv har jeg aldrig set marsvin i Alssund mellem Snogbæk Hage
og Sønderborg, men vi ser dem ofte ude i Als Fjord. Vi har i år fået flere meldinger om marsvin i Det
vestlige Østersø og i Flensborg Fjord end tidligere, men om det skyldes et øget antal dyr, eller om det
skyldes gode vejr- og observationsbetingelser eller en øget bevågenhed hos sejlere og andre, der færdes
langs vandet, er ikke til at vide. Hvaler.Dk’s faste kontakter på havet melder dog alle om flere marsvin i år
end tidligere og om nye observationslokaliteter.
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Tirsdag d. 1. september, 2009

En sommerferierappport…
Vi har modtaget:
Hej Hvaler.dk
Vi blev opmærksomme på hjemmesiden via Fjord & Bælt, og vil naturligvis gerne dele vores
observationer.
Vi har i løbet af sommeren været heldige at se marsvin i Isefjorden op til flere gange. Så vidt vi kunne se,
var der ikke tale om flokke - men nogle enkelte individer. På vores sommerferietur så vi marsvin søndag
den 9. august ca. kl. 18 ud for Gniben på Sejerø. Dagen efter sejlede vi fra Sejerø mod Bogense, og var
heldige at se både marsvin - og en doven sæl - syd for Samsø. Onsdag den 12. august så vi igen
marsvin ved den nye Lillebæltsbro - de var flere og så ud som om, de var på jagt! Lørdag den 15. august
så vi marsvin under udsejlingen fra Svendborg i "knækket" mellem Eskær og Troense. I dag (mandag
den 31. august) har vi set et par marsvin ret tæt på stranden i Tisvildeleje!
Med venlig hilsen
Besætningen på Catrim,
Karsten og Louise

Sæler i Sønderborg Bugt/Flensborg Yderfjord
Fra en af Hvaler.Dk’s kontakter i Tyskland har vi modtaget:
Moin und hallo,
Es wird berichtet, daß sich seit vier Wochen ein Seehund am Strand bei Habernis in der Nähe einer
Schleuse aufhält und dort mehrfach von den Gästen des Campingplatzes gesehen wurde. Ob es sich
tatsächlich um einen Seehund handelt, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Ein Photo in der
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heutigen Zeitungsausgabe (shz) zeigte zwar einen Seehund, ob es sich jedoch wirklich um das Tier von
Habernis handelt, wurde nicht geschrieben.
Nicht weit entfernt ca 5sm auf dem Haken der Geltinger Birk (Birknack)wurden am 30.04.2009 zwei
Seehunde von dem Biologen Nils Kobarg gesichtet.Auch auf dänischer Seite bei Kragesand sollen
mehrfach Seehunde beobachtet worden sein.
Viele Grüße
Andreas Pfander

Torsdag d. 27. august, 2009

Æder marsvin fugle?
Vi har modtaget:
Hejsa!
En rapportør skrev: [se under 24. august, 2009] NB. På turen sejlede vi i Lynæsrenden ud fra Issefjorden,
og så på afstand kredsende måger, vi tænkte straks på marsvinefouragering, men det viste sig at være en
gruppe måger der ”jagtede” opdykkende skarver, vi så det gentaget længere oppe i udsejlingen, i en
anden gruppe. Forsøger de at få skarverne til at gylpe fisk op?
Det er ikke svar på spørgsmålet, og dårligt nok i forlængelse heraf, men kombinationen af skarv og
marsvin fik mig til at tænke på en oplevelse vi havde en tidlig morgen på "fyn rundt" for et par år siden
mellem Fåborg og Assens - en skarv lå i overfladen og kæmpede med at sluge en fisk da en tumler
dykkede op bag ved skarven og puf - så var både fisk og skarv blevet til morgenmad. Det lignede et
regulært "jaws-angreb".
Vi var tre, som så hændelsen, og vi var dybt forundrede; vi havde regnet tumleren som fiskespiser, men
der var ikke noget at tage fejl af - der flød fjer i vandet, og nok kan skarven dykke, men blive helt væk har
vi da aldrig set før..
Venlig hilsen
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Svenn Bekmose
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Det er første gang, at vi på Hvaler.Dk’s redaktion har hørt om
marsvin, der har taget fugle, men hvorfor ikke? Engang troede vi heller ikke, at sæler tog fugle, men
efterhånden har vi fået flere pålidelige og af hinanden uafhængige meldinger om sæler, der har angrebet
og tilsyneladende ædt andefugle på vandet.
Det uforståelige er, hvorledes marsvin sønderdeler bytte, der er større end, at det den kan sluge hel
tilstand. Tænderne er kun egnede til at fastholde med, og dyrene har heller ingen tænder, der er kan
anvendes til at skære eller knuse med. Sæler bruger lufferne, når de skal sønderdeler store fisk, men den
mulighed har marsvinene naturligvis ikke.
Vi afventer spændt på om andre af Hvaler.Dk’s læsere har tilsvarende observationer eller forklarende
kommentarer.

Marsvinerapport fra Flensborg Fjord
Fra en af vore tyske kontakter har vi modtaget:
Tirsdag d. 25. august blev to marsvin fotograferet i Flensborg Havn, foran Marina
Sonwik. Fotografen fortæller, at det drejede sig om voksne marsvin.
Hilsen
Ullrich Meißner
Hjemmesidebestyrerens svarer UM med en bemærkning om, at der tilsyneladende er mange marsvin i
Flensborg Fjord i år. Dette kommenterer UM således:
Hej. Det er rigtigt – specielt i det yderste af Flensborg Fjord, Gelting, Steinbergkirche og strækningen til
halvøen Holnis. I selve havnen også foran værftet og i Wasserslebener Bucht , er der ikke tidligere set så
mange marsvin.
Hilsen
Ullrich Meissner
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Rødhårede sæler og ”banansæler”
Fra Carsten Gadgaard, Esbjerg har vi modtaget to billeder taget ved Galgedyb syd for Sønderho på
Fanø.
Rødhårede sæler
På det ene billede ser man en rødhåret/rustfarvet voksen sæl sammen med en mere normalfarvet juvenil.
Kobberrøde sæler - ofte også mere udpræget end på billedet - ses af og til i Vadehavsområdet, og en
sikker forklaring findes ikke. Dog synes det som om, kobberrøde sæler optræder mest om sommeren lige
indtil fældningen i augtst/september, så det er muligt at årsagen skal findes i en ældning af hårene.
Ungen på billedet har tydeligvis overstået fældningen og har nu sin nye pels i sort/hvid. Ungerne hos
spættet sæl fælder gerne lidt tidligere end de voksne.

Foto: Carsten Gadgaard ©

"Banansæler"
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Det andet billede viser en gårsælhan i en noget akavet ”hvilestilling”. Ofte ser vi, særligt hvor liggebanken
er delvis vanddækket, sæler ligge i en karakteristisk bananstilling, som umiddelbart virker meget
anstrengende.

Foto: Carsten Gadgaard ©

I sær på stigende vand ser man sælerne forsøge at ligge fast på sandet, så lang tid som muligt, og dette
gøres ved at løfte hoved og bagkrop. Et ekstremt eksempel så hjemmesidebestyreren engang i det
hollandske vadehav, hvor en flok sæler, tilsyneladende gjorde alt for at ’holde fast i bunden’ så lang tid
som muligt.
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Foto. Flemming Kondrup ©

Mandag d. 24. august, 2009

Marsvinerapport fra Holbæk Fjord
Fra Leif Hemmingsen, Holbæk har vi modtaget:
I morges vågnede jeg tidligt, daggryet var lige begyndt. Jeg kunne ikke falde i søvn igen, og da jeg vidste,
at solen stod op kl. 6:00 i Holbæk i dag, tog jeg ud i min kajak for at se solopgangen ude på den helt stille
fjord.
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En skøn skyfri og stille augustmorgen i selskab med svaler, måger, ænder og et par fiskehejre, der
lettede fra stenmolen ikke langt fra havnemundingen til Vesthavnen i Holbæk. Jeg så det første glimt af
solen over skoven ude ved Kyndelløse Nordmark, og nogle minutter senere var dagen begyndt.
Jeg frydede mig over skønheden og tænkte - nu mangler jeg bare at se marsvin herude, så kan det
næsten ikke være mere perfekt. Og kun et par minutter senere fik jeg mit ønske opfyldt. Jeg har ellers
ikke set marsvin i fjorden i flere måneder, eller hørt om observationer af marsvin i Holbæk Fjord her i
sommer, men ud for den østlige stenmole ved indsejlingen til industrihavnen (på en pos. ca.
55:43:25N/11:43:12Ø) kun nogle få meter fra min kajak dukkede der to marsvin op. De var på vej
længere ind i fjorden. Jeg vendte min kajak og sad bare stille og fulgte dem da de svømmede vestpå i
roligt tempo. De synes ikke at være så store, og jeg så ikke flere end de to. Men jeg havde tur i den, her
til morgen.
Med venlig hilsen
Leif Hemmingsen
Holbæk

Marsvinerapport fra sejltur Sejerø – Bogense – Kolding
Fra ”Kinni” af Kolding har vi modtaget:
20/8, 2009.
Sejerø – Bogense. Det blæste op fra 8-10m/s til 13 m/s fra SSØ
2-3 marsvin v, kosten n. f. Æbelø., fouragerende inkl.måger.
21/8, 2009.
Bogense – Kolding. V- SV 3- 8 m/s
Ingen synlige marsvin indtil omkring ”Soldaten” ud for Skansehage, Fredericia. (og det var fladt vand).
2-3 store grupper marsvin, med en del mor/unge – par, fouragerende i området øst og syd for bøjen.
Typisk billede m. meget livlig aktivitet i perioder, og kredsende måger. Vi sneg os ind på en gruppe, og lå
midt i sceneriet, indtil det hele flyttede sig, (efter fiskestimen?). Der oplevede vi marsvin der lå i
overfladen og ”nøs” 2-3 gange, efter fiskeriet, renser de blåsthul?
2 tyske både stoppede op, og lå længe og betragtede sceneriet.
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Ingen marsvineaktivitet v. den nye bro, alt er åbenbart ”flyttet hjem” til Fredericia Havneområdet.
1 mor/unge – par ud for Løverodde.
NB. På turen sejlede vi i Lynæsrenden ud fra Issefjorden, og så på afstand kredsende måger, vi tænkte
straks på marsvinefouragering, men det viste sig at være en gruppe måger der ”jagtede” opdykkende
skarver, vi så det gentaget længere oppe i udsejlingen, i en anden gruppe. Forsøger de at få skarverne til
at gylpe fisk op?
Hjemmesidebestyreren har ingen svar på de to spørgsmål, men forskningschef Magnus Wahlberg fra
Fjord&Bælt i Kerteminde skriver:
…..Har ikke hørt det nys i fortæller om, men vores dyr ved FoB laver noget vi plejer kalde for hoste (det
lyder som de hoster...). Vi har aldrig fundet ud af rigtigt, hvorfor de laver dette...

Lørdag d. 22. august, 2009

”Ponton-sæl” i Vejle
Vi har modtaget:
På en gåtur så jeg dette usædvanlige syn ved Vejle Roklubs bådebro. Det er ikke et normalt syn her - i
hvert til fælde indtil i dag
Venlig hilsen
Torben fra Vejle
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Foto: Torben Mosgaard ©

Mandag d. 17. august, 2009

Vågehval følger med to skibe i 3 timer
Fra vore svenske kolleger har vi modtaget:
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Hej!
Den 14:e juli seglade vi tillsammans med en norsk familj, i var sin båt, från Skärhamn till Skagen. Denna
dag blåste det till en början ca 3 - 5 m/s. Efter ca 2 timmar stillade vinden totalt och det blev bleke. Efter
cirka ytterligare en timme ropade mamman i den andra båten att hon sett en val. Vi trodde henne inte
från början, men fick sedan bekräftat detta då en ryggfena kom upp mellan våra båda segelbåtar. Vi hade
seglen uppe och gick för motor i ca 4 - 4.5 knop.
Vi var till en början oroliga över vad valen skulle göra, men det gick snabbt öer. Valen verkade trivas med
oss och var uppe alldeles vid våra båtar, simmade under båtarna och visade sin mage. Vi förstod att
resan över till Skagen skulle bli lång men tiden gick otroligt fort då vid hade denna fantastiska varelse
med oss.
Valen följde med oss i 3 timmar och gjorde den 11 timmar långa resa väldigt mycket kortare. Vi fick med
oss ett otroligt minne. Vi uppskattar att valen var ca 8 - 10! meter låg. Våra båtar Är 9.95 och 10.15 m
lång. Jag har lagt upp 4 filmer på youtube.com. Om man söker på magnus0134 så finns de där. Vi har
tagit lite mer än 60 bilder på valen, ej publicerade. Vi har fått information om att valen troligtvis är en
vågval. Är detta något som ni kan bekräfta? Hur vanlig är denna val och dess beteende?
Tack för mig.
Magnus Lindegren
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Hvalen er en vågehval, hvilket kan ses af de tydelige hvide
luffebånd på to af billederne. Vi får jævnligt meldinger om vågehvaler rundt om olie- og
gasinstallationerne i Nordsøen, og af og til også observationer fra Skagerrak. Denne hval er imidlertid
langt inde i forhold til de øvrige, og så har vi ikke tidligere hørt om, at vågehvaler (eller andre
bardehvaler) kan finde på, at slå følge med skibe. Det er kun vi kender fra delfiner og marsvin – alt i alt
en meget interessant observation.
De fire film kan ses på http://www.youtube.com/user/Magnus0134#play/uploads
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Foto: Magnus Lindegren (copyright)
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Hvalen svømmer med bugen opad. Foto: Magnus Lindegren (copyright)
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Foto: Magnus Lindegren (copyright)
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Foto: Magnus Lindegren (copyright)
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Foto: Magnus Lindegren (copyright)
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Foto: Magnus Lindegren (copyright)

Sikre vågehvalobservationer tilgået hvaler.dk 2006-2009
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30. juni 2009

Gormfeltet ca. 55*36’N / 04*50’E

9. juni 2009
31. juli 2008
28. april 2007

Svendfeltet 56*09,5’N / 04*10,5’E
Thyra Vest
Rolf feltet

25. maj 2007

Rolf feltet
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20. juli 2006

20 sømil N for Skagen

Primo maj 2006

Thyra Øst

”Grisefest” i Øresund
Fra Carsten Nielsen ”Havlit” har vi fået underretning om en ”grisefest”*) nord for Helsingør i går søndag d.
16. august, 2009, kl. ca. 13.00, på positionen 56004N / 12037’E
Carsten Nielsen opdagede under sejladsen ”mågesjov” et stykke mod nord, og sejlede nord om stedet for
at lade skibet drive ned gennem positionen. Et ”mågesjov” (dykkende måger) er tegn på, at der er fisk i
vandet tæt på overfladen, og på ”Havlit” forventede man, at det var makrel.
Da skibet ankom til positionen i frisk vind og med en sydgående strøm på 2 – 2½ knob, kunne man
ombord se, at mindst 15 marsvin svømmede rundt i en kreds, hvor de af og til jagtede ind mod midten.
Marsvinene havde tydeligvis indkredset en fiskestime, og jaget den op imod havoverfladen, hvor de
angreb den.
Marsvineflokke drev under jagten langsomt i ØNØ-lig retning, og hele sceneriet varede ca. ½ tim
*) Slang for det fænomen, man af og til oplever til havs, hvor en marsvineflok i fællesskab jager fisk.
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Observationen er uhyre spændende, da det er første gang, at
der - så vidt vi ved på Hvaler.Dk - er dokumenteret ”grisefest” i Øresund. Carsten Nielsen meddeler
endvidere, at der er mange tobis på Lappesand nord for Helsingør, og at det muligvis er denne art, der er
blevet jaget. Makrel er også en mulighed. Farvandet ud for Helsingør minder meget om farvandet ud for
Fredericia, og begge steder er der kraftig strøm og markante strømskel.

Onsdag d. 12. august, 2009
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Kronik
Hjemmesidebestyreren har i dag i Politiken begået en kronik, som kan læses på adressen:
http://politiken.dk/debat/kroniker/article766341.ece
Hjemmesidebestyreren håber ikke, at nogle af denne hjemmesides læsere vil blive stødte over
kronikkens indhold.

Marsvin i Flensborg Fjord’
Fra Annette Hansen har vi modtaget en række billeder af marsvin fotograferet i Flensborg Fjord.
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Foto: Annette Hansen ©
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Foto: Annette Hansen ©
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Foto: Annette Hansen ©
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Foto: Annette Hansen ©
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Foto: Annette Hansen ©

Tirsdag d. 11. august, 2009

Marsvin i Flensborg Fjord
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Philip Loos fra Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere har sendt følgende mail:
Hallo alle zusammen,
Die Jungs hier hatten echt Glück, eine so tolle Beobachtung machen zu können.
http://www.youtube.com/watch?v=7SM0x3DAuHY
Viele Grüße
Philip
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Læg på videoen mærke til den typiske unge/morsynkronsvømning

Sæler og marsvin i Kalø Vig
Fra Rodskov Havkajak har vi modtaget:
22.7.2009: Sæler observeret ved Følle Strand, nær ved Følle bund, Kalø Vig.
10.8.2009: En lille flok marsvin 100 m ud fra Studstrupværket, Kalø Vig.
Med venlig hilsen
Jørgen H. Tscherning.

Mandag d. 10. august, 2009

Nyt om marsvinene i Lillebælt
http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm
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Vi har modtaget:
Så er weekenden [8.-9.august, 2009]overstået, og vi har igen været ude og sejle. Denne
gang var vi i Middelfart. I Snævringen – især mellem de to Lillebæltsbroer – så vi rigtig
mange marsvin, som helt klart fiskede. Da vi sejlede mod Trelde Næs var der stort set
hele vejen derop marsvin, som vi observerede.
Venlig hilsen
Poul Dam Nielsen

Opsøgende marsvin ved Assens
Vi har modtaget
Vi må fortælle om en kæmpe oplevelse vi fik den 4. august lidt efter kl. 1200 hvor vi
sejlede ud fra Assens havn. Meget tæt på færgekosten fik vi selskab af et marsvin som
helt bestemt troede at den var en delfin. I ca. 15 min fulgte den vores båd og lavede alle
mulige krumspring for at vække opmærksomhed. Vores hastighed var ca. 3 knob Den var
næsten hele tiden lige i vandoverfladen, svømmede fra den ene ende af båden til den
anden, på siden og på ryggen.
Min 10-årige nevø Peter og hans onkel Ib tog masser af fotos af den legesyge "flipper"
som dog også tog hensyn til mig ved roret og var nede at hilse på flere gange. Vi blev
meget glade over den oplevelse og taler endnu om hvor stort det var. I mange år har vi
sejlet og set masser af marsvin men ALDRIG set dem på så nært hold og så legesyg, det
er ryggen som på mange af jeres fotos vi har set. Vi medsender et par fotos af "flipper"
Med venlig hilsen
Peter, Birgitte og Ib.
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Foto: Birgitte Ullerup ©
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Foto: Birgitte Ullerup ©

Kommentar til beretningerne om marsvin på lavt
vand
Vi har modtaget:
Har en kammerat, der er ivrig kystfisker - han har flere gange berettet om fænomenet
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med, at de stort set ”svømmer omkring benene på ham” – så det er noget, der sker.
mvh
\\\!!!///
(@ @)
---0OO--(_)-OO0--Flemming Rasmussen

Marsvin på lavt vand - igenigen
Via Fjord&Bælt i Kerteminde har vi modtaget:
Kære Fjord og Bælt
Jeg har et spørgsmål vedr. marsvin som jeg håber i kan og har lyst til at besvare.
28. juli [2009]var jeg sammen med min søn på fisketur (kystfiskeri) ved Ø. Snogbæk
Alssund, og da vi stod og fiskede på lavt vand ca. 1,2 meters dybde og 40 meter fra land,
kom ca. fire marsvin op efter luft ca. 2 meter foran os, og en svømmede ind forbi os med
kun en meters afstand og ind på lavere vand nær kysten. De cirklede rundt om os indtil vi i
rask trav :-) søgte ind på land, så var de væk.
Min søn troede først det var et søuhyre hehe. Det var ved ca. 22 tiden og i skumringen
samt blikstille vand, men da de kom op efter luft var der ingen tvivl, og vi ser jævnligt
marsvin på vore fisketure omkring Alssund samt Årø ved Haderslev dog slet ikke nær så
tæt på.
Jeg må sige at vi begge blev utrygge ved at have så store fisk/dyr omkring os, og mit
spørgsmål er derfor:
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Kan der opstå fare, kunne de finde på at bide eller andet???
Med venlig hilsen
Jan Wilhelmsen
Fjord&Bælt svarer:
Hej Jan
Tak for den spændende observation. Så vidt jeg ved, er der aldrig rapporteret om at
marsvin kan gå til angreb på mennesker. Der er i hvert fald aldrig sket med de dyr,vi
holder her ved centret
Bedste Hilsner
Magnus Wahlberg
Hvalbiolog, Fjord og Bælt

Søndag d. 9. august, 2009

Marsvin nær "gået på land" ved Heather Hill.
Vi har modtaget:
Søndag den 9. august 2009 var jeg på fisketur ved Heather Hill [1,5 km SV for Rågeleje]. Efter et par
timers fiskeri i waders - ca. 6 - 8m ude på godt 1,20 meter vand - flyttede jeg mig stadig fiskende ca. 10
m ned ad kysten.
Inde fra klitterne hørte jeg 2 mænd tale om skygger i vandet, og jeg drejede mig om og så tilbage. Præcis
der - hvor jeg lige havde stået - muntrede 3 marsvin sig i vandet i bedste flipperstil - op og ned.
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Det blev ikke til nogen fisk denne gang - men en hent fantastisk oplevelse rigere. Foruden mig og min
kone har de 2 mænd, der så skyggerne, samt en hundeluftende dame fået samme oplevelse. Jeg har før
observeret marsvin i området, men aldrig så tæt på kysten.
Kommer de virkelig så tæt på land for at spise?
Venlig hilsen
Thomas Lindberg
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Kan ikke besvare spørgsmålet, men er lidt imponeret.

Lørdag d. 8. august, 2009

Billeder fra ”grisefesten” ved Lillebæltsbroen i går.
Fra Anders Lind-Hansen har vi modtaget billeder fra gårsdagens besøg ved den nye Lillebæltsbro, hvori i
deltog hjemmesidebestyreren. Billederne viser, dels at farvandet er meget trafikeret, at marsvinene jager
sammen, og at mågerne udnytter mulighederne for at blande sig i jagten.
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Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©

Fredag d. 7. august, 2009

”Grisefester” ved Den nye Lillebæltsbro
Hjemmesidebestyreren og hustru
har i dag med ”Kinna” af Kolding
– sejlet af Karin og Anders LindHansen - været til
”grisefest”/”ædegilde” *) ved Den
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nye Lillebæltsbro ud for
Lyngsodde.
Som skipperen på ”Aventura”
Henrik Traugott-Olsen skriver
længere nede på siden under 27.
juli 2009 er grisefesterne
åbenbart flyttet fra farvandet ud
for Skanseodde i Fredericia til
farvandet ud for Lyngsodde ved
Lillebæltsbroen.
Vi observerede, at marsvinene
jagtede fisk midt i den mest
sejladstrafikerede rute, der findes
i hele Lillebælt, og ud fra det vi
kunne se, at mågerne stjal af de
indkredsede fisk, drejede set sig
om tobis.
*) HvalerDK-slang for det
fænomen, at marsvin i store
flokke ofte ses kollektivt
indkredse og jage fiskestimer.
"Grisefesterne" ses om efteråret
meget ofte i farvandet ud for
Fredericia ud for en fyrbåke, der
kaldes "Den grønne Soldat"
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I øvrigt viste det sig senere under sejladsen, at der også var marsvin ved ”Den grønne Soldat”. Her
kunne vi se 5 skarver, 10 måger, 1 spættet sæl og måske 10 marsvin i gang med at æde en formodet
tobisstime.

Google Earth

Hjemmesidebestyreren overvejer om man ud fra det antallet af observerede dyr i havoverfladen set på
samme tid kan anslå det samlede antal marsvin, der deltager i jagten.
Hvis vi forudsætter at:
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Uddykningstidspunkterne for de enkelte marsvin er tilfældig og ikke linket til de øvrige
dyrs uddykninger
Marsvinene ses i overfladen i x sekunder pr. uddyk (1-2 sekunder?)
Marsvinene er neddykkede i y sekunder (20-30 sekunder?)
Der max. antal sete marsvin på samme tid er z (8–10 marsvin ude af vandet på samme
tid)
Vil det være muligt ud fra disse data og antagelser at estimere det totale antal marsvin, der deltager i
fællesjagten? Vi be’r derfor nogle af denne sides læsere med forstand på statistik, om at komme med et
bud.

Marsvin i Vejle Havn
Vi har modtaget
Hej
Nu har jeg flere steder læst, at der har været marsvin i Vejle Havn. Lørdag den 1. august 2009, da vi ved
middagstid var ved at gøre vores sejlbåd ren efter ferien, observerede vi en flok marsvin på 6-8 stykker,
som i ca. en halv time tilsyneladende fiskede ud for sejlklubben Neptun, som ligger ved svajebassinet i
industrihavnen. Det var ret tydeligt at de fiskede, da deres adfærd klart viste, at de ikke var hverken på
vej ud eller ind.
I går aftes – torsdag den 6. august 2009 - så vi igen marsvin i havnen, da vi var på vej ind fra kapsejlads.
Vi ser i øvrigt ofte marsvin i fjorden. Vi bor ned til vandet på nordsiden af fjorden – ved Tirsbæk. Fra
vores vinduer kan vi af og til observere marsvin i på vej ind og ud af fjorden.
Venlig hilsen
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Poul Dam Nielsen
Vejle

Torsdag d. 6. august, 2009

Marsvin ved Rømø
Vi har modtaget
På makreltur tirsdag aften [4. august, 2009] så vi følgende marsvin:
Sted
Rømø Dyb
Hundehullet
V. a Hundehullet

Bredde
55.03,55
55.04.49
55.06.43

Længde
8.32,58
8.28.24
8.17.47

Antal
3-4 marsvin
2-3 marsvin
2-3 marsvin

Da vi flytter os med 35 knob kan det ikke være de samme.
Mvh
Niels Mandø

Marsvin i Guldborg Sund
Vi har modtaget:
Hej
Først og fremmest tak for en god hjemmeside. Jeg er først i dag gjort bekendt med jeres hjemmeside via
duelighed.dk (duelighedsklubben).

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 124 af 262

Jeg kan oplyse at jeg gentagne gange har opserveret marsvin i guldborgsund umiddelbart lige nord og
syd for Guldborgsund tunnelen. Dog primært nord for.
Ellers har jeg tit set marsvin og sæler på strækningen fra Rødsand til Rødbyhavn syd for
vindmølleparken. Når jeg har sejlet med marinehjemmeværnet. Håber i kan bruge mine oplysninger til
noget.
God sommer, mvh
Tom Holstebro

Onsdag d. 5. august, 2009

Stadig marsvin i Odense havn
Vi har modtaget:
I dag [tirsdag d. 4. august, 2009] har jeg flere gange set (mindst) et marsvin i Odense inderhavn, bassin
II. Har marsvinet mon besvær med at finde ud gennem den lange kanal?
Mvh
Anders Bille
Odense C.
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Første gang marsvinet blev set i havnen - hvis det er det samme
- var tirsdag aften d. 28. juli. Ud fra mine egne erfaringer med marsvin, er de i besiddelse af imponerende
evner til at navigere og orientere sig i snævre farvande, så jeg tror ikke, at den vil have besvær med at
finde ud gennem kanalen igen. Pudsigt nok hedder marsvinet "harbour porpoise" på engelsk.

Tirsdag d. 4. august, 2009
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Billeder af Asvig-delfinen
Vi har modtaget:
Hej
Hermed de originale billeder og information efter aftale med Carl.
Tirsdag 14/7-2009 kl. 13:10 cirka position 55°46.0´ N 10°2.5´ Ø, [As Vig mellem Horsens Fjord og Vejle
Fjord] så vi denne delfin springe 3 gange på den ene og 3 gange på den anden side af båden. Vi
vurderede den til ikke at være større end 1,2-1,5 meter. Jeg ved ikke om der er relevant, men der er et
havbrug 1-2 sømil mod øst. Kan i se hvilken art det er ?
Vi sejlede i øvrigt forbi møllegrund ved Endelave på vej tilbage til Horsens, men kunne ikke se nogen
sæler. Kan man forvente at se nogen på denne årstid?
Venlig hilsen
Søren Findsen
Horsens
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Foto: Christina Finsen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar: Hvaler.dk takker for det flotte billede, og vi mener ud fra
tegningerne på kropssiden af delfinen, at det er en almindelig delfin.
Det er også spændende, at dyret er observeret tæt på et havbrug, da de delfiner, der optrådte i bl. a
Kolding Fjord i 2003, ligeledes opholdt sig tæt på et havbrug. Det kan man læse om ved at klikke her
På Møllegrunden burde der for tiden ligge mellem 300 og 400 sæler, og netop august/september er den
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bedste måned at se sæler i på land. Fældningstiden står lige for døren, og i denne periode ligger sælerne
meget på land, så årsagen til de manglende sæler på Møllegrund må være, at de lige inden er blevet
skræmt i vandet.

Mandag d. 3. august, 2009
Hej Hvaler.dk!
Først og fremmest tak for en interessant side!
Vi gik en ”efterårstur” på stranden ved Gulstav på Sydlangeland om eftermiddagen under blæsevejret
torsdag den 30. juli. På vestsiden af Gulstav (54N43.621 / 10E40.953) fandt vi denne sælunge skyllet op
på stranden. Ungen var død, men den var så frisk at den næppe har ligget på stranden særligt længe...
Da vinden var fra sydvest hele dagen, må ungen være kommet fra den vestligste del af Østersøen – eller
fra det Sydfynske Øhav? For nogle år siden var der i øvrigt en voksen sæl, der holdt til på netop dette
sted i flere dage.
Med venlig hilsen
Familien Mørup-Petersen
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Foto: Anders Mørup-Petersen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Fundet er meget interessant, da ungen tydeligvis kun har været død i kort tid og derfor må være født i
nærheden. Den er mere end fem dage gammel, da den er uden navlestreng, men vægten - vil jeg tro - er
ikke over fødselsvægten
Vi har intet kendskab til faste ynglepladser for spættede sæler i hverken Det Sydfynske Øhav eller i
Lillebælt - så hvor den er født er noget af et mysterium. Dog er der for år tilbage fundet en efterladt
sælunge på et af flakkene nordøst af Årø, som muligvis var født på stedet, og så ses der jævnligt sæler
på stenene mellem Birkholm og Strynø, men mig bekendt er der ikke observeret nyfødte unger på denne
lokalitet.
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Hjemmesidebestyreren var for 30 år siden med til at udsætte 5 opdrættede sælunger på Birkholm, så det
kan jo være at den nuværende bestand er efterkommere.

Torsdag d. 30. juli, 2009

Marsvin og måske hvidnæser ved Hornbæk
Ved sejlads fra Gilleleje til Vedbæk den 29. juli ved 12:30-tiden observerede vi 4 - 5 små grupper af
marsvin på 2 - 3 dyr i området nord for Hornbæk. Men særlig en større gruppe ca. ½ sømil nord for
Ellekilde Hage tiltrak sig opmærksomheden: Her var 10 - 12 dyr meget aktive som om de fouragerede i
en stime fisk. Flere af de små hvaler havde en mere tilbagesvunget rygfinne, var lysere længere op ad
siden og forekom større end marsvin samtidig med at de virkede mere levende end jeg tidligere har set
marsvin være det. Præcis hvad det var for småhvaler kan jeg ikke afgøre, men jeg er næsten overbevist
om, at det ikke var marsvin. Det lykkedes kun at fange en enkelt på et halvdårligt foto, som her
vedlægges. Måske har andre set mere til dyrene og kan fastslå arten.
Med venlig hilsen
Per Fuglsang
Holte
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Foto: Per Fuglsang ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Ekspertudsagnene vedr. fotoet har dømt marsvin. Så jeg tror, at det, som Per Fuglsang og besætning har
oplevet, er et "ædegilde" eller en "grisefest". Marsvinene indkredser koordineret en fiskestime nede i
vandet, og jager den derefter op til overfladen, hvor fiskene angribes. Ofte foregår selve jagten i
havoverfladen med deltagelse af mågeflokke, og marsvinene selv udviser en meget mere aktiv
svømmeadfærd end normalt - med skum for boven og ofte med kroppen halvt ude af vandet.
"Grisefester" ser vi ofte i Lillebælt ud for Fredericia, og af en eller anden grund foregår det ofte i
strømskel. Normalt varer et ædegilde 3-5 minutter, hvorefter der er ro indtil marsvinene kommer op til
overfladen med en ny stime.
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Delfin i As Vig mellem Horsens og Vejle
Fra Carsten Møller har vi modtaget underretning om, at en delfin blev set af familien Findsen fra Horsens
under sejlads i As Vig tirsdag d. 14. juli, 2009. Vi bringer et billede bragt i lokalavisen.
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Onsdag d. 29. juli, 2009

Marsvin i Odense Havn
Fra Claus Nielsen, Odense har vi modtaget en melding om, at et marsvin på ca. 1 m. blev
set tirsdag aften d. 28.juli, 2009 kl. 20.00 i Odense Inderhavn ud for Kanalvej. Claus
Nielsen erindrer ikke, at der nogen sinde tidligere har været marsvin så langt inde i
havnen.

Marsvin i Øresund
Jeg vil blot orientere om mine seneste observationer af marsvin i Øresund. Den 20.7.2009
var jeg med familien på Hven. Vi lå med vores sejlbåd i Kyrkbacken. To skønne børn fra
nabo-båden fortalte os at de havde set et dødt marsvin på stranden. Jeg skyndte mig til
stranden med ungerne for at forevige dette sørgelige syn (se billederne). Marsvinet var
ikke så stort, så jeg tænker at der er tale om en unge. Jeg kunne heldigvis fortælle de
andre, at jeg jævnligt så spring-levende marsvin i Øresund.
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Foto: Lotte Forman Hersbro ©

Den 22.7.2009 sejlede vi fra Hven til Helsingør, og der var vi så heldige at se 4-5 marsvin,
som hoppede i det livlige vand. Bølgerne gjorde det til en udfordring at skelne marsvin fra
bølger, men vi så dem ganske tydeligt. De lå ca. 30 meter fra båden, og det lykkedes os
desværre ikke at tage billeder af dem. Vi lå et godt stykke ude i Sundet ud for Espergærde
Havn.
Mange hilsner fra
Lotte Forman Hersbro
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Tirsdag d. 28. juli, 2009

Endnu en havnesæl
Vi har modtaget:
Jeg sender lige et par billeder af en meget rødbrun sæl. taget i Nordby på Fanø den 26/-09. Hvorfor har
den denne farve, og er det ikke en gråsæl?
Venligst
Leif Fogtmann.
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Foto: Leif Fogtmann ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Sælen er en spættet sæl, og farven er ikke ukendt blandt de spættede sæler. På Langli Sand i Grådyb
har vi flere gange observeret ”rødhårede” spætsæler, og på Akvariet i Kiel havde de i en årrække en sæl,
der var fuldstændig kobberrød i hovedet. Årsagen til denne farve, kender jeg ikke.
Interessant er det, at Leif Fogtmann i 2005 sendte nogle billeder af en ligeledes rødhåret sæl på nøjagtig
samme ponton i Nordby Havn, men en forespørgsel om det kunne være det samme dyr besvarer Leif
Fogtmann således:
Jeg mener ikke, at det er den samme sæl, som jeg tog et billede af i 2005. Denne her er meget mindre,
og jeg tror, det er en hun, idet den også mange gange her i juli måned har holdt til på den lille sandbanke
imellem færgelejet og lystbådehavnen, hvor den har diet en lille sælhvalp, og engang imellem har der
også ligget en noget større sæl i deres selskab, som jeg vurderer til at være en han. Man har fortalt mig
at den har holdt til her siden foråret.
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Foto/video: Leif Fogtmann ©

Mandag d. 27. juli, 2009

”Grisefesterne”*) flytter til den nye Lillebæltsbro
Fra Henrik Traugott-Olsen, der er skipper på galeasen AVENTURA af Middelfart har vi modtaget:
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Under oprydningen på havnen i Middelfart
søndag [26. juli, 2009] ombord på galeasen
AVENTURA kunne vi kl. 19:30 se og høre 6
marsvinsmoderdyr i følge med deres unger
passere tæt på Gl. Havn i Middelfart.
De sædvanlige samlinger af marsvin i
Snævringen er i øjeblikket rykket ind fra
Skanseodden til omkring Lyngsodde.
Her ses meget koncentrerede "ædegilder"
med massive lag af måger på vandet lige
foran Den Ny Lillebæltsbro. Galeasen
AVENTURA er p.t. hver onsdag på tur med
lyttegrejet ud, hvor der høres meget tydelig
og heftig aktivitet imellem dyrene.
Med venlig hilsen
Henrik Traugott-Olsen

Hjemmesidebestyrerens kommentar: Lyttegrejet på AVENTURA er i stand til at konvertere marsvinenes
ultralyd på op til 135.000 Hz ned til et for mennesker hørbart område. Hvis man vil med på en onsdagsmarsvinewatching, kan man kontakte Henrik via hjemmesiden www.galeasen-aventura.dk.
*) ”Grisefester” eller ”ædegilder” er slang for de koordinerede fællesjagter, som man kan se marsvinene
foretage i flere af vore farvande:

1. Mågerne ligger stille på vandet
2. En marsvineflok dukker op til overfladen med en fiskestime, som de har hentet og
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indkredset længere nede i vandet
3. Mågerne letter, og der er stor aktivitet, hvor de skrigende måger styrtdykker for at tage
fiskene
4. Marsvinene ses spurte i havoverfladen – ofte med hele kroppen ude af vandet og med
”skum for boven
5. Måger og marsvin i en stor forvirring i ca. 3-5 minutter, hvorefter fiskestimen er ædt
6. Marsvinene forsvinder, og mågerne lægger sig på vandet og venter på, at de små hvaler
skal komme med den næste stime
Den nemmeste og sikreste måde, hvorpå man kan komme tæt på et ”ædegilde”, er ved at tage med på
en marsvinewatching fra Middelfart.

Onsdag d. 22. juli, 2009

Herreløst skib observerer marsvin i Kattegat
Fra et herreløst skib på positionen 56 04,2’N, 12 04,5E er der i dag kl. 11.50 indløbet melding om
observation at et voksent østgående marsvin. Skibet - en folkebåd med navnet ”Pi” – er hjemmehørende
i Kvindelig Sejlklub, København.
Som man kan få mistanke om ud fra ovenstående, synes hjemmesidebestyreren, at der er lidt kedeligt på
havpattedyrfronten for tiden. Eneste anden relevant oplysning kommer fra chaufføren på ”Sælbussen” på
Mandø, der kan oplyse at antallet af døde og aflivede unger på Kore Sand har været noget højere i
denne sæson med ca. 25-30 dyr, mod 3-5 døde eller aflivede unger sidste år. I øvrigt er hans
umiddelbare indtryk af sælbestandene i Juvre Dyb mellem Rømø og Mandø, at alt ser roligt og normalt
ud.
En udflugt med ”Sælbussen” til det 28 km2 store højsande ”Kore Sand” kan kun varmt anbefales af
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hjemmesidebestyreren, der selv har tilbragt flere dage derude i forbindelse med enten fangst af sæler til
mærkning eller i forbindelse med opskæring af strandede kaskelothvaler. Kore Sand er et af de mest
storslåede stykke natur, vi har i landet. ”Sælbussens” hjemmeside hedder http://www.saelbussen.dk/

Søndag d. 19. juli, 2009

Marsvinekalv i Kerteminde Bugt
Vi har modtaget:
Mandagen den 13. juli var Fjord og Bælts chefbiolog Magnus Wahlberg på vej med båd ud fra
Kerteminde havn. Lige i havneindløbet, mellem molen og de røde og grønne sømærker, mødtes han og
gæsterne av et vokset marsvin med en meget lille kalv. Derefter har Magnus dagligt observeret kalven og
moderen i nærheden af Kerteminde havn. Nogle gange kommer moderen og kalven meget tæt på kysten
og kan ses fra land, og nogle gange svømmer de længere ud i bugten.
Det er meget sjældent at marsvin ses så tæt på Kerteminde under så mange dage i træk. Men vi kender
fra andre områder, at nyblevne marsvinemødre holder sin kalv indenfor det samme område under de
første uger eller måneder efter fødselen. Vi ved ikke rigtigt hvor marsvinene føder sine kalve, men meget
tyder på at det ofte sker inde på lavt vand meget tæt ved kysten. Marsvinekalven skal have mælk flere
gange hver time under de første 6 måneder efter fødselen, nogle gange meget længere - Frigg, som er
født her ved Fjord og Bælt for to år siden prøver stadigt at få sig en slurk, selv om hun snart bliver to år
gammel, og sagtens også kan finde ud af at spise fisk.
Hvis man har lyst til at prøve at få syn på marsvinemoderen og kalven og dets artsfæller længere ud i
bugten, så kan man booke en bådtur på hjemmesiden http://www.visitkerteminde.dk/article/56894 .
Magnus Wahlberg, Fjord og Bælt

Tirsdag d. 14. juli, 2009
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Marsvin tæt på Kerteminde Havn
Fra Magnus Wahlberg, der er forskningschef på Fjord&Bælt i Kerteminde, har vi modtaget:
I går [13. juli, 2009] var der et marsvin med en meget nyfødt kalv lige i havneindløbet til Kerteminde
(mellem molen og den røde og grønne kost). Vi så dem flere gange, men nu til morgenen, da jeg var ude
med kajakken, var de væk. I stedet var der en flok på 4-5 dyr lige udenfor kostene. Det er meget
sjældent, vi har marsvin så tæt på Kerteminde havn, jeg har i hvert fald selv aldrig set det før.

Albinomarsvin set i Storebælt igen
Via Fjord&Bælt i Kerteminde har vi modtaget:
Hej Fjord og bælt.
Vi var så heldige at se et helt hvidt marsvin på Storebælt den 29. juni. Vi var på vej til Rudkøbing i vores
sejlbåd, da vi så den. Den fulgtes med et alm. sort marsvin, og de legede foran båden inden de dykkede.
Vi tog et billede, som vi sender med.
Vi så ca. 50 marsvin på vores tur fra Korsør til Rudkøbing, Marstal, Lohals og tilbage til Korsør igen. Flere
af dem havde unger.
Med venlig hilsen
Pernille og Asbjørn Arnøy Larsen
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Foto: Pernille og Asbjørn Arnøy Larsen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Som det kan læses længere nede på siden blev et hvidt marsvin set ud for Kerteminde af tyske sejlere d.
6. juni, 2008.

Søndag d. 12. juli, 2009

”Når børnebørnene holder marsvinevagt”
Vi har modtaget en beretning om en familierejse med jagten ”Mejsen” af Ribe, hvor der blev holdt
skærpet udkig efter marsvin.
”På hele rejsen så vi 21 marsvin. Af dem var de 4 ganske små unger. Desuden så vi nogle mindre dyr,
som måske var ungdyr, men dette er usikkert, så vi regner blot med at de 17 var voksne eller halvvoksne
marsvin.”
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Beretningen kan læses ved at klikke her.

”Hyler” ved Asnæs
Vi har modtaget:
Hvad for en sæl?
I går så jeg denne sæl ligge oppe på stranden ved Asnæs / Kalundborgkysten mod Storebælt. Den så ud
til at nyde lidt sol på ryg og mave, indtil jeg kom for tæt på, så tog den en svømmetur. Da jeg kom tilbage
ca. 2 timer senere, lå den der igen på samme sted. Den så ikke syg eller specielt mager ud
Vh
Steen Larsen
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Foto: Steen Larsen ©
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Foto: Steen Larsen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Sælen er en spættet sæl, som er den mest almindelige sælart i Kattegat og i Danmark.
Billederne viser helt tydeligt, hvor vanskeligt det er at vurdere sæler og andre havpattedyrs kondition og
ernæringstilstand. Desværre er sælen på billedet ikke i en god fodertilstand, men tværtimod meget
mager, hvilket fremgår af hulningen mellem hoved og krop samt af, at hoftebenet tydeligt kan ses
gennem spækket. Et andet tegn på den dårlige foderstand er de tørre øjne, som er kendetegnende for en
sæl, der sulter og dermed også tørster (sælernes væskebehov dækkes af metabolisering af især fedtet i
føden).
Endelig er sælens måde at ligge på et tegn på afkræftning - dette kan jeg ikke forklare nærmere i ord,
men jeg fastslår det det ud fra mange års erfaringer med både sunde og med syge sæler - både fra
naturen og i fangenskab.

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 146 af 262

Selv om der ikke er størrelsesreferencer på stranden, vil jeg anslå den til at være en unge født i år
omkring 1. juli. Ungen er således sandsynligvis blevet efterladt for tidlig af hunnen, og den har således
ikke opnået en fravænningsvægt, der gør den muligt for den at overleve. Fravænningsvægten skal gerne
være omkring 30 kg, og vægten af ungen på billederne vil jeg vurdere til at være under det halve.
En sidste handling, en svækket og sælunge foretager sig, er gerne at kravle op på stranden, hvor den
dør.
I Danmark er ordningen således, at man i forbindelse med stranding eller fund af døde eller nødlidende
sæler og hvaler henvender sig til den nærmeste lokale enhed under Skov- og Naturstyrelsen (tidligere
Statsskovdistrikter) eller til enten Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg på 76 12 20 00 eller Zoologisk
Museum i København på 35 32 22 22.
Beredskabets adresser og telefonnumre: http://www.skovognatur.dk/skovdist/distrikt.htm
Det er vanskeligt at afgøre kønnet, men jeg tror, at det er en han

Onsdag d. 8. juli, 2009

Marsvinehun død under fødslen?
Allerede den 2. juli indløb der en melding om at der lå et friskt marsvin i strandkanten ved Båring Skov
Camping på den fynske nordkyst. Det viste sig at være en højdrægtig hun der åbenbart var omkommet i
forbindelse med fødslen, idet ungens hale allerede stak ud
Dyret er blevet sikret af Fyns statsskovdistrikt og forventesl i næste uge blive undersøgt på Fjord- og
Bælt i Kerteminde.
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Ind til vi kan bringe et billede af dyret/dyrene er her et modelbillede af en tilsvarende stranding ved
Blåvandshuk 2. juni 2005. Foto Thyge Jensen.

Faktaboks: Hvornår føder marsvinet egentligt sin unge?
Af Carl Chr. Kinze
I danske farvande siger man at marsvinet føder sin ene unge omkring 1. juli. Dog er den tidligste fødsel i
min database registreret til den 4. juni og den seneste til den 14. september. De to danske
marsvinefødsler i fangenskab, der har fundet sted på Fjord og Bælt i Kerteminde skete om natten hhv.
den 25. juli 2006 og den 8. august 2008. En nyfødt unge blev den fundet ved Blåvandshuk.
Fuldbårne fostre og nyfødte unger overlapper i størrelsen. Det største foster fra den 25. maj målte 89 cm
og vejede 9,9 kg, mens den mindste nyfødte fra 5.juli målte 67 cm og vejede 4,5 kg.
Hvordan kender man forskel på et fuldbårent foster og en nyfødt unge? Den vigtigste forskel er
selvfølgelig, at den nyfødte unge har trukket vejret og lungerne har fået luft og derved er kommet i
funktion. En vævsprøve fra lungerne vil derfor flyde i vand. Et foster får i sagens natur tilført ilt og næring
via navlestrengen. Lungevæv fra et foster er ikke luftfyldt og vil synke til bunds i vand.
Fødslen foregår i flere faser. Først kommer den sammenrullede halefinne ud (det er der normale, men
enkelte fødsler med hovedet først er kendt). Så rettes halefinnefligene ud og bliver stive. Siden fødes
ungen, navlenstrengen brydes (en lille stump bliver dog siddende) og ungen bliver skubbet til overfladen
for at trække vejret første gang. Efterbyrden udskilles til allersidst. Fødslen i Kerteminde den 8. august
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tog i alt 1 time og 40 minutter.
Hos den nyfødte unge falder navlestrengen formentlig ganske hurtigt af, men hos en unge fra
Blåvandshuk fundet den 26. maj 2006 og hos en anden unge fra Rømø fundet den 5. juni i år sidder den
der endnu. Vi ved ikke præcist, om navlestrengen hos dødfødte unger bliver siddende længere og evt.
kun slides af eller rådner væk.

Langs de danske strande kan man om sommeren altså finde følgende:
1. Højdrægtige hunner med fuldbårne fostre. Findes levende, frisk døde til henfaldne.
2. Hunner i færd med at føde. Fostrets/ungens hale er som regel kommet ud og har rettet sig ud. Er
blevet indrapporteret som ”tohalede marsvin”. Findes levende, frisk døde til henfaldne. Seneste
fund Båring Strand 4. juli i år. Se også gamle nyheder under 2.6. 2005.
3. Nyfødte, der er blevet forladt af moderen. Er fundet levende, frisk døde til henfaldne.
Det er rent forskningsmæssigt interessant og ligeledes naturforvaltningsmæssigt vigtig at kende til
omstændighederne under fødslerne. Derfor bør så mange nyfødte som muligt indsamles og undersøges.
www.hvaler.dk sammen med sine samarbejdspartnere opfordrer derfor til at være ekstra opmærksom.
Strandinger indberettes til det nærmeste statsskovdistrikt se (www.sns.dk) eller til Fiskeri- og
Søfartsmuseet 76122000 eller Zoologisk Museum 35321000.

Mandag d. 6. juli, 2009

Hval på 10 m observeret ud for Skärhamn ved den
svenske skagerrakkyst
Fra vores svenske søsterside valar.se har vi sakset følgende:
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2009.07.06 - Val väster om Skärhamn
Mats Gryte rapporterar att han sett en 10 m lång val med en liten ryggfena och vit undersida cirka 10
sjömil väst om Skärhamn. Valen hade en mindre individ, som kan ha varit en unge, i släptåg.
Förhoppningsvis kan vi uppdatera denna rapport med bilder om några veckor.

Tirsdag d. 30. juni, 2009

Vågehval ved Gormfeltet (ca. 55o36’N - 4o50’E)
Vi har i dag kl. 06:14 modtaget:
Godmorgen
En smuk og skøn dag blev endnu bedre herude, da vi havde besøg af en enkelt hval. Vores
sikkerhedsskib [Esvagt Promotor] tog disse billeder, og jeg var så heldig at stå lige over
hvalen, da den var helt tæt på Gorm. Smukt smukt syn og da den brød overfladen og åbnede
sin luftbor og trak vejret for at glide ned igen og dreje ind under Gorm, følte jeg mig som
verdens heldigste mand. Mit gæt er ”finhval” - måske kan du hjælpe mig.
Venlig hilsen
Renè Storgaard
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Foto: Esvagt Promotor ©
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Foto: Esvagt Promotor ©
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Foto: Esvagt Promotor ©
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Foto: Esvagt Promotor ©
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Foto: Esvagt Promotor ©
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Foto: Esvagt Promotor ©
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Foto: Esvagt Promotor ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Hvalen er en vågehval, hvilket fremgår af de tydelige hvide luffebånd, men det er faktisk også
en finhval.
Forklaringen på dette er ordet "finhval" både er navnet en hvalart – nemlig finhvalen
(balaenoptera physalus) samt på en familie af hvaler (balaenopteridae / finhvaler), der efter
størrelse rummer bl.a. arterne blåhval, finhval, sejhval og som den mindste - vågehvalen.
Hvalen på billederne er altså en vågehval af finhvalfamilien.
Som man kan se på siden længere nede på denne side under datoen 20. juni, har der lige
været en vågehval ved oliefeltet "Svend", som ligger ca. 40 sømil NNW for ”Gorm”
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Marsvin i Varnæs Vig
Vi har modtaget
Hej Hvaler.Dk
I dag d. 29. juni kl.18.30 har jeg observeret 2 marsvin ved bådbroen i Varnæsvig, i det østlig
end af Aabenraa fjord. Jeg har haft båd i Varnæsvig i 3 år og jeg har aldrig før set marsvin
her, kun øst for Als, eller nord for Barsø. Det er dejlig at se de skønne dyre her efter flere år
med iltsvind og næsten ingen fisk i Aabenraa fjord.
Med venlig hilsen
David Trenholm

Tirsdag d. 23. juni, 2009

Finhval i Østersøen
Fra vore svenske kollegaer har vi modtaget:
Hej
Imorse, ca kl. 03.00, [21. juni, 2009] såg jag, Erik Rendahl och min vän Felix Brand en val
utanför gården Aska på ön Södra Malmö i fjärden Gudingen, i Västerviks skärgård.
Valen befann sig då 75-100 meter från land, och sprutade under en period högljutt vatten ur
sitt blåshål. Då valen dök såg vi endast en blank rygg utan fena i några sekunder,
motsvarande flera -kanske 10- meter av valens rygg, och sedan en liten fena vid ryggens
slut. Vi såg inte stjärtfenan, men tror på grund av den långa ryggen och lilla bakfenan att det
var en sillval. [Finhval]
Vi beräknar med hjälp av GPS att valen befann sig i närheten av koordinaterna: 57.794057,
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16.678169
Mvh,
Erik Rendahl, Felix Brand,

Mandag d. 22. juni, 2009

Albinomarsvin i Storebælt
Fra vores tyske søsterorganisation Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere
har vi modtaget følgende:

Pressemitteilung
Wer sichtet „Moby Dick“, den weißen Schweinswal in der
Ostsee?
Ein weißer Schweinswal in der Ostsee. Kann das sein? Ja, es kann. Das SeglerEhepaar Klaus und Conny Boller entdeckte am 6. Juni vorigen Jahres um 17.44 Uhr
diese kleine Sensation, einen damals etwa 1,20-1,30 langen weißen Wal in der Nähe
der Brücke vor Kerteminde, Dänemark. Der damals noch jugendliche Wal, OstseeSchweinswale werden bis 1,60 Meter lang, begleitete etwa 20 Minuten lang die „C´est
la Vie“. Und er ließ sich sogar fotografieren. Die GSM ist überaus gespannt, ob sich
der Moby Dick in der Ostsee in dieser Saison wieder blicken lässt.
Dass diese Sichtung erst zu Beginn 2009 bei der GSM eingegangen ist, gehört
manchmal zur Routine. Viele Wassersportler gehen erst Ende des Jahres ihre
Logbücher durch und folgen der Aufforderung der GSM, Schweinswalsichtungen zu
melden – besser ist, so schnell wie möglich. Die GSM betreibt seit 2002 ihr Projekt
„Wassersportler sichten Schweinswale“. Die Sichtungen der besonders in der
zentralen und östlichen Ostsee vom Aussterben bedrohten Schweinswale werden
jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN)
veröffentlicht.
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Pressemeddelelsen lyder på dansk således i hjemmesidebestyrerens oversættelse:
Hvem opdager "Moby Dick", det hvide marsvin i Østersøen?
Et hvidt marsvin i Østersøen. Kan det være rigtigt? Ja, det kan det. Sejlerægteparret
Conny og Klaus Boller opdagede d. 6. juni sidste år omkring kl. 17:44 denne lille
sensation, en dengang 1,20-1,30 meter lang hvid hval i nærheden af broen før [?]
Kerteminde i Danmark [Kerteminde havn eller Storebæltsbroen?]. Den dengang unge hval
- Østersøens marsvin bliver 1,60 meter lang - eskorterede i omkring 20 minutter båden
"C'est la Vie". Og den lod sig endog fotografere. GSM er meget ivrige efter at erfare, om
Moby Dick i Østersøen også viser sig i denne sejlsæson..
At denne observation først er tilgået GSM i begyndelsen af 2009, hører undertiden til
rutine. Mange sejlere går først deres logbøger igennem sidst på året for at følge
opfordringen fra GSM, om at indberette marsvineobservationer. Bedre ville det være at
gøre det så hurtigt som muligt. GSM har siden 2002 kørt projektet "Sejlere ser marsvin."
Observationerne af den - især i den centrale og østlige del af Østersøen udryddelsestruede marsvin offentliggøres hvert år i samarbejde med Bundesamt für
Naturschutz.
Et foto af det hvide marsvin kan ses på http://gsm-ev.de/ under punktet ”Aktuelles”
Hjemmesidebestyrerens kommentar.
Albinomarsvin er før set i danske farvande, og så sent som sidste år tog Anders Lind
Hansen nogle flotte fotos (c) af et marsvin med et helt hvidt næseparti
http://www.hvaler.dk/_DSC0099_600px.jpg

Søndag d. 21. juni, 2009

Ung hvidnæse dissekeret
Hvidnæsen der blev indrapporteret søndag d. 29/3 2009 fra stranden mellem Hovvig og
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Husby (se 7. april 2009) er nu blevet undersøgt på Zoologisk Museum.
Det viste sig at være en 177 cm ikke kønsmoden han på kun 57,5 kg. Dyret så udefra ret
magert ud og det viste sig da også at dyrets samlede muskelmasse med lige under 30 % af
kropsvægten lå betydeligt under normalniveau, mens spækvægtens procentvise andel (ca.
25 %) lå inden for ”det normale”. I maven var der en del ”tangvælling” og enkelte maveorme.
De øvrige organer var helt parasitfrie. En fedtbræmme på lungerne var næsten borte og dette
antyder en dårlig foderstand.

Foto: Carl Chr. Kinze (c)
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Lørdag d. 20. juni, 2009

Vågehval i Nordsøen
Fra oliefeltet "Svend" i Nordsøen på 56* 09,5N / 04* 10,5E har vi modtaget:
Hej
Vedlagt et par billeder af en vågehval, som dukkede op lige under platformen den 9. juni, og
som forblev rundt om platformen i 5-7 minutter inden den fjernede sig igen. Størrelsen var
svær at anslå, men den forekom ikke at være i nærheden af voksenstørrelse - måske 4-5
meter lang.
Fra platformen er der udløb af kølevand (havvand), som dels er varmere end det omgivende
hav, dels giver nogen uro omkring udløbsrøret. Måske har det tiltrukket hvalen.
Venlig hilsen
Chr. K. Jensen
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Foto: Chr. K. Jensen ©
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Foto: Chr. K. Jensen ©
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Foto: Chr. K. Jensen ©

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 166 af 262

Foto: Chr. K. Jensen ©

Mandag d. 8. juni, 2009

”Grisefest” i Lillebælt
I den seneste tid, har der været en del observationer af marsvin, der har jagtet hornfisk i
farvandet mellem Fænø og Jylland. Fra Karin Lind-Hansen har vi modtaget følgende mail og
fotos. Som det nævnes i mailen, kan man på det øverste billede ane, at marsvinene har
indkredset en fiskestime. Mågen er også et sikkert tegn på, at der er fisk lige under
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havoverfladen. Bemærk på billede nr. to hvor højt marsvinene svømmer i vandet, når de
jager.
Hej.
[….]i fredags var billedet v. Fænø Kalv mere afdæmpet, men der var stadig mange grupper
der fouragerede. Det var, begge gange, især i den nordlige halvdel af Lillesund, altså lige syd
for Kalven.
Du får lige de fotos, jeg synes er interessante. Jeg synes man kan se cirklerne v. fouragering,
og så er der et par sjove synkron- og hækbølge svømninger.
Hilsen Karin Lind-Hansen

Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©

Marsvin med 6 knob i 20 minutter
Hej
Billederne er set bedre, men her er alligevel et par billeder fra 6/6 midt mellem Helnæs fyr og
Torø rev i Lillebælt. Der var et enkelt marsvin der fulgte os i ca. 20 minutter. Vi gik ca. 6 kt. så
det er nogle udholdende små kræ. Havde den ved stævnen det meste af tiden. I dag 7/6 var
der rigtig mange i farvandet vest for Fænø.
Venlig hilsen
Preben Toft
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Foto: Preben Toft ©

Sæler flytter plads i Vadehavet
Fra naturvejelederen på Fanø har vi modtaget:
Hej
Blot denne interessante observation fra Galgerev, hvor spætsælerne i slutningen af denne
uge, af en eller anden grund flyttede fra Langjord-banken og over på den anden side af
renden, så at sige på publikumsiden! Ca. 40 dyr havde både torsdag og fredag (d. 3. og 4.6)
lagt sig til rette præcis dér hvor vi plejer at stå med deltagerne på Vadevandringerne og kigge
over renden på flokkene.
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Dette ser man en gang imellem om vinteren. Måske især ved østenvindsperioder hvor de
ligger lidt i læ her, men måske mest fordi der ikke kommer folk derud på den årstid og derfor
kan tillade sig at lægge sig op på selve vaden i stedet for den isolerede banke.
Men det gør de i høj grad lige for tiden! Og på trods af at vi nærmede os flokken og var
forberedte på at de nok ville gå i vandet hvis vi kom for tæt på, blev de liggende!
Spørgsmålet er hvad grunden til "flytningen" kan være. Har spekuleret på, om nordenvinden
simpelthen har blæst den stejle kant på banken flad, og dermed gjort den mindre attraktiv
som rampe mod vandet. Den er i hvert fald blevet slebet godt af, og ændrer jo i det hele taget
ofte form og højde derude.
De 10-12 gråsæler lå stadig hvor de plejer, og en stor flok spætsæler helt ude mod rendens
udløb som vi af og til ser, hvor banken i øvrigt heller ikke er stejl, men måske bare er
interessant pga strøm og adgang?
Tja, under alle omstændigheder usædvanligt, jeg har aldrig i 8 år set dette i sommerhalvåret.
Bedste hilsner
Marco
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Har prøvet ved hjælp af kort, luftfoto og GoogleEarth
grafisk at understøtte Marcos mail, men med et ringe resultat. Så derfor – ring til
naturvejleder Marco Brodde på tlf. 40 95 45 63 og bestil en guidet tur ud til sælerne.

Fredag d. 5. juni, 2009

Nyfødt marsvineunge fundet død i Vadehavet
Via reservatopsynsmand Niels Manø fik hjemmesidebestyreren i dag underretning om, at et
havpattedyr lå på nordsiden af Rømødæmningen. Det viste sig at være et nyfødt marsvin, der
havde været død i anslået 1 uge. Ungen, der var en han, havde endnu navlestreng, og
længden var 73 cm.
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Foto: Thyge Jensen ©

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 174 af 262

Foto: Steffen Steffensen ©

Onsdag d. 3. juni, 2009

Marsvin i Roskilde Fjord
Vi har modtaget:
Hej
Var ude på Roskilde Fjord mandag den 1. juni kl. 07.00 og så 2 (voksne) marsvin omkring
Ølsted Grund i den nordlige del af fjorden. Vi har gennem de sidste ca. 10 år hver
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sommer fast haft marsvin på denne position - ofte i form af en hun med unge. Vi bor, så vi
kan følge dem med kikkert, når der ikke er for mange bølger.
Hilsen
Christian
Tirsdag d. 2. juni, 2009

Dødt marsvin fundet drivende i Vejle Fjord
Vi har modtaget:
Heysa
Som lovet sender jeg her et par billeder af det døde marsvin, som jeg så ud for Daugård i
Vejle fjord. Observationstidspunktet var den 1. juni kl. ca. 15.00
Mvh Niels Møller
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Foto: Niels Møller ©
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Foto: Niels Møller ©

Kommentar: Mailen er et fornemt eksempel på de helt nye muligheder inden for
havpattedyrforskningen, som mobiltelefonen og digitalkameraet giver: En person på det
rigtige sted på det rigtige tidspunkt, opringning fra lokaliteten straks og så et foto, der
muliggør en 100% sikker artsbestemmelse.

Mandag d. 1. juni, 2009

Større hval i Aabenraa Fjord ?
Uffe Steffensen – skipper på den danske jagt ”Mejsen” af Ribe - har i dag kl. 15.00 kontaktet
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Hvaler.Dk med melding om, at en større hval er set ud for Dyrhave i Åbæk Bugt ved
Aabenraa Fjords nordkyst. Ryggen af hvalen, der ikke kunne nærmere bestemmes, blev set
to gange.

Årets første ”hyler” fundet på Rømø
Fra Skov- og naturstyrelsens reservatopsynsmand på Rømø har vi fået melding om, at han i
går søndag d. 31. maj, 2009 har aflivet årets første hyler (forladt og dermed hjælpeløs
sælunge). Ungen var fuldbåren, uden navnesnor og ca. 1-1½ uge gammel. Læs mere om
hylere og syge sæler her. http://www.hvaler.dk/xhyleredansk.htm

”Grisefest” i Snævringen
I går søndag d. 31. maj, 2009 var hjemmeside bestyreren på sejlads i farvandet mellem
Fredericia Havn og Strib. ”Havgrisene”/Marsvinene var her i gang med et større ædegilde på
formodentlig hornfisk, som for tiden er på gydetræk i Bæltet. Det anslås, at flere end 25
marsvin deltog i festlighederne, der blev observeret i perioden 13 – 18. Et tilsvarende
”ædegilde”, hvor hornfisk blev set springe ud af vandet, blev rapporteret fra farvandet mellem
Fænø Kalv og Jylland fredag d. 29. maj, 2009.
Onsdag d. 27 maj, 2009

Marsvin i Øresund
Hej
Min familie og jeg var ude for at tage årets første tur i vores lille sejlbåd, og det blev en dejlig
oplevelse. Det var den 24. Maj 2009, og kl. var omkring 17. Vi sejlede fra Helsingør Havn
med retning mod Hven. Jeg vil skyde på at vi lå ud for Snekkersten Havn, midt imellem
Sverige og Danmark, da de viste sig første gang. Først spottede vi to marsvin ca. 20 m fra
båden, kort efter var der både et par marsvin på bagbord og 3-4 marsvin til styrbord. 2 gange
hørte vi marsvin "blæse", den ene af gangene var det fra et marsvin, som svømmede lige bag
ved os, og den kunne ses meget tydeligt. Jeg vil tro at der var 6-7 marsvin, og vi kunne vi
spotte dem flere gange i ca. 10 minutter. Herefter kunne vi ikke længere få øje på dem!
Mange hilsner fra Lotte og familien
Hjemmesidebestyrerens kommentar: Det er spændende at følge med i
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marsvineudviklingen i Øresund. Umiddelbart virker det, som om de bliver mere og mere
hyppige i Øresund nord for København.

Delfin i Storebælt var et marsvin
Hej
Vi er nogle stykker der sejlede kapsejlads ud for Korsør i onsdags og så dette dyr. Vi blev
meget hurtigt enige om at det må være en Delfin.
Eller har i et andet godt bud?
Venlig Hilsen
Korsør sejlklub
Næstformand
Thomas Mantzius
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Foto: Thomas Mantzius (c)

Udover billedet er vedlagt en lang videosekvens af dyrets svømning omkring båden.
HvalerDK’s kommentar:
Det var dog et drilsk billede. Drilsk fordi man får indtryk af et ikke tilstedeværende næb, der
skyldes refleksioner i vandoverfladen. Det er altså et marsvin. Det viser filmen, helt tydeligt.
Marsvin er jo - som vi efterhånden ved - slet ikke så kedelige dyr at se på i vandoverfladen og
"sky", som der står i mange bøger, er de i hvert fald ikke i danske farvande.
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Foto: Thomas Mantzius

De gule cirkler:
Spejlingerne antyder et næb, som hos delfiner, og den lille bølge langs dyrets side, får den til
at få en timeglasformet tegning på siden, som vi ser det hos almindelige delfiner.
Rød cirkel:
Den stumpvinklede rygfinne afgør, at det er et marsvin. (Videofilmen støtter
artsbestemmelsen som marsvin)
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Mandag d. 25 maj, 2009

Marsvin i Holbæk Fjord
Vi har modtaget
Tirsdag aften 2009.05.19 ved solnedgang var jeg ude i min kajak i fuldstændigt stille vejr - og
kunne igen observere en lille flok marsvin på 3-4 individer på pos. mellem 50 og 100 m. øst
for Søbadet i Holbæk. En af dem lå oven i købet stille i overfladen i op til et halvt minut ad
gangen så man kunne se ryggen fra hovedet og hen til rygfinnen. Jeg kunne også høre deres
blås et par gange.
En skøn aften.
Med venlig hilsen
Leif Hemmingsen

Søndag d. 17 maj, 2009

Større hval set ud for Als
En af Hvaler.dk’s gode kontakter i Tyskland – dr. Andreas Pfander fra ”Gesellschaft
zum Schutz der Meeressäugetiere e.V” - har videresendt os følgende mail, der handler
om en hvalobservation gjort ud for sydøstspidsen af Als (54*53 N 10*05 E), søndag d.
26. 04. 2009 kl. 12.15.
[…..] Mein Freund und Mitzeuge,Herr Wolfgang Wirst und ich angelten wiedereinmal auf
Höhe des Leuchtfeuers Gammelpöl östlich von diesem am Strand. Die See hatte einen
nordöstlichen Wind mit höchsten 1 Beaufort Wind. Die Küste Aerös auf der anderen Seite
des Kleinen Belts war nur schemenhaft aufgrund der Diesigkeit zu sehen. Mit einem Mal
bemerkten mein Freund und ich starke Wellen in ca. 800-1000m Entfernung vom Land.
Dieses in einer gedachten Linie von Gammelpöl Leuchtturm und dem Ort Leby auf Aerö.
Dann kam ein dunkler Buckel aus dem Wasser und mit einem Mal und das bestätigte uns
war das laute prusten dieses Tieres noch auf diese Entfernung zu hören und über dem Tier
war eine Wassergischt(Fontäne) zu sehen. Das ganze dauerte nur wenige Sekunden und
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das Tier tauchte ab. Uns hat erstaunt, dass dieses prusten so laut war dass es am Strand
noch zu hören war. Gut, der Wind kam uns dabei entgegen. Aber wir waren sehr erstaunt
und angetan von diesem Erlebnis. […..]
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Boedler'
Mailen i hjemmesidebestyrerens oversættelse:
”Min ven og medvidne, Herr Wolfgang Wirst, fiskede endnu engang fra stranden på højde
med fyrtårnet ”Gammel Pøl” [sydøstspidsen af Als]. Vinden var nordøst 1 Beaufort. Ærøs kyst
på den anden side af Lillebælt kunne anes utydeligt på grund af disen. På en gang
bemærkede min ven og jeg kraftige bølger ude i en afstand på 800 – 1000 meter fra land, i
en retning fra ”Gammel Pøl” mod Leby på Ærø. Så dukkede en mørk pukkel op af vandet, og
på én gang lød et højt pust samtidigt med, at der kunne ses en fontæne over dyret. Det hele
varede kun få sekunder, og dyret dykkede igen. Det forbavsede os, at pustet var så kraftig, at
det kunne høres inde på stranden. OK – vinden bar ind imod os. Vi var meget overraskede
og påvirkede af denne oplevelse.”
Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Muligvis er det det samme dyr, som 4. maj, 2009 blev observeret i Sønderborg. (se længere
nede på siden)

Tirsdag d. 12. maj, 2009

Gråsæl i Storebælt
Vi har modtaget:
Denne sæl så jeg i eftermiddag på Vresens sydende. Den gled selvfølgelig ud i vandet, da vi
ankom.
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Foto: Poul Henrik Harritz ©

Jeg synes den har gråsælsilhuet, men det er vel en spættet sæl...?
Hilsner
POUL HENRIK HARRITZ
Naturbureauet
www.sydforfyn.dk
www.naturbureauet.dk
www.havguiden.dk
Strynø,
Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Mistanken er rigtig. Den lige profil, ”øjenbuerne”, den lange hale og det forhold at den er ved
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at fælde afgør, at det er en gråsæl. Og selvfølgelig kan det undre at træffe en gråsæl ved
Vresen i Storebælt (se GoogleEarthpositionen her) så langt fra kendte gråsæl-liggepladser
som Anholt (100 sømil) eller Rødsand syd for Lolland (60 sømil)

Foto: Poul Henrik Harritz ©

Mandag d. 11. maj, 2009

Marsvineflok på fem set i Roskilde Fjord
Vi har modtaget:
Hej
I går, lørdag aften d. 10. Maj 2009 kl 21.00 var jeg og min kone ude at fiske hornfisk ud for
Jyllinge Nordmark. Efter en periode på ca. 20min, hvor ingen fisk bed, kom der pludselig 5
marsvin op for at trække luft, for derefter at dykke ned igen inden for 10 meter af jollen.
Den nærmeste ca. 2 meter fra båden. Først mente vi det var delfiner, men ryggen var
mørk og de var ca. 30-40 cm brede over ryggen. Længden var svær at bedømme, da det
var ved at blive mørkt og de kun kortvarigt var oppe. Det første vi lagde mærke til var den
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specielle lyd, da de trak luft ind. Lyden var helt tydelig, da de var utroligt tæt på, samtidig
med at vi lå for anker. Det var nærmest som når man trækker proppen af en hårdt pumpet
luftmadras. De var på vej i nordgående retning. Efter de var væk gik der igen ca.
20minutter før hornfisken bed igen.
En fantastisk oplevelse. Et øjeblik følte vi os lidt ligesom Bubber og B.S. i Canada…
Med venlig hilsen
Torben Larsen
Roskilde

Død hval/delfin set drivende i Storebælt
Vi har modtaget:
Efter aftale får du her 3 fotos af den hval, jeg fortalte om [i telefonsamtale]. Der er
desværre ikke meget at se på billederne, men jeg håber, de kan være til hjælp.
Dyret blev observeret fra østligste spids af Sprogø, lige nord for højbroen 10. maj 2009.
Den passerede forbi knap 100 m fra land og blev med den sydgående strøm ført mod
broen, hvor den cirklede lidt rundt og derefter passerede under de første 2 brofag kl. ca.
17.00.
Længden bedømmes til godt 2 meter (2,0-2,5 m), bedømt ud fra vingefanget på en
sølvmåge, som gled ned over den. Umiddelbart kunne det ligne et marsvin, men
bagpartien var mere slankt og langstrakt. Finnerne lå i vandoverfladen, men stak ind
imellem op og jeg kunne ane "begyndende fingre", som tegn på kraftig forrådnelse. Bugen
var udspilet, sandsynligvis af samme årsag. Huden var tilsyneladende intakt og der sås
ingen tegn på predation.
Undersiden var helt hvid, inkl. finnerne og uden aftegninger, dvs. at det utvivlsomt har
været en tandhval. Halen var muligvis også helt hvid, men sås kun i små glimt. Der
anedes en mørk, sortagtig overside.
Jeg kan desværre ikke give mere detaljerede oplysninger, grundet de dårlige
observationsforhold. Men forhåbentlig kan oplysningen alligevel gøre nytte.
Med venlig hilsen
Lars Hansen
5800 Nyborrg

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 187 af 262

Foto: Lars Hansen ©

Foto: Lars Hansen ©

Torsdag d. 7. maj, 2009

Spækhuggeren fra Nørlev i Nordjylland
Fra biolog Bjarke Huus Jensen, Skov- og Naturstyrelsen har vi modtaget billeder af
spækhuggeren, der i går skyllede op på stranden ved Nørlev ca. 10 km syd for Hirtshals.
Billederne viser, at hvalen er meget henfalden, og at den - ud fra hjemmesidebestyrerens
erfaringer med døde hvaler - har været død i mere end et halvt år.
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Foto: Bjarke Huus Jensen ©

Tænderne er slidte, hvilket tyder på høj alder, men samtidig er pulpahulen ikke udfyldt, hvilket
tyder på det modsatte – et snit i tandens sagitalplan vil kunne afsløre spækhuggerens
nøjagtige alder.
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Foto: Bjarke Huus Jensen ©

En hun-spækhugger, der strandede ved Mandø i Vadehavet i 1995 havde ligeledes meget
slidte tænder og var samtidig så mager, at ribbenene kunne anes gennem spækket.
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Foto: Niels Knudsen ©
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Onsdag d. 6. maj, 2009

Sammenbundne sæler fundet i Limfjorden
Fra Henrik Schjødt Kristensen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy har vi modtaget billeder af to
spættede sæler, der er fundet sammenbundet i Salling Sund ca. 1,5 km SW for
Sallingsundbroen.
Henrik Schjødt Kristensen skriver: ”Dyrene så sunde ud, og jeg kunne ikke finde nogle ydre
tegn på ska der. Begge dyr va r bundet til hver sin ende a f sa mme stykke reb. Den ene snor
gled a f da jeg ha lede dem op a f va ndet.”
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Foto: Henrik Schjødt Kristensen ©

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 193 af 262

Foto: Henrik Schjødt Kristensen ©
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Foto: Henrik Schjødt Kristensen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
De to sæler er hanner, og begge ser begge velnærede ud. Ud fra egne erfaringer i
forbindelse med fangst af sæler til mærkning, har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at
sælerne har været levende, da de blev bundet sammen. Det har krævet mindst 3 mænd á ca.
100 kg. til at fastholde dyr af denne størrelse, imens knuderne er blevet bundet, hvis man
ikke har en netpose til at fiksere dem i.
Har nogen oplysninger, der kan føre til løsning af mysteriet, hører vi gerne derom.

Større hval strandet i Nordjylland
Vi har modtaget
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Hej,
Bare til orientering - hvis I ikke allerede har fået nyheden. 5-6 meter tandhval strandet ved
Nørlev strand - vist nok imellem Lønstrup og Hirtshals.
http://www.nordjyske.dk/hjoerring/forside.aspx?ctrl=10&data=12%2c3257763%2c5%2c3
Med venlig hilsen
Camilla Barron Larsen
Hjemmesidebestyrerens kommentar: TV-Nord lover at følge sagen op i udsendelsen kl.
19:30
http://www.tv2nord.dk/default.asp?PageID=5&NewsCategoryID=1&NewsID=220571
På Nordjyske.DK hjemmeside kan man se, at det drejer sig om en noget henfalden
spækhugger.

Mere om (pukkel?)hvalen ved Sønderborg
Vi har modtaget
Hej
Jeg har talt med nogle venner som lå i inderhavnen i Sønderborg i deres sejlbåd fra lørdag til
søndag morgen!
De fortalte, at de havde bemærket, at de folk, som stod og fiskede langs ved slottet og andre
steder langs kajen, fangede usædvanligt mange fisk! Tænker om ikke også det er de
mange fisk, der har fået pukkelhvalen til at søge ind i havnen?
De havde dog ikke set noget til hvalen, men havde også forladt inderhavnen ca. 2 timer før
jeg ankom.
Havnefogeden i Sønderborg Yacht-Club kunne fortælle at det var 3 gang han hørte om en
pukkelhval i Alssund,- og at et ægtepar fra klubben ved en af de tidligere iagttagelser var
blevet meget overraskede da en pukkelhval pludselig brød overfladen ganske tæt på deres
sejlbåd.
Med venlig hilsen
Frands Harald Leth-Espensen
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Mandag d. 4. maj, 2009

Hval ved Sønderborg
Vi har modtaget:
Jeg havde en underlig observation i går ved den sydlige indsejling til Alssund. Under meget
rolige vindforhold kom jeg sejlede i min sejlbåd ved mundingen til Alssund. På afstand
observerede jeg underlige krusninger på overfladen. Jeg troede først at det var stømsøer,
men da jeg kom nærmere, kunne jeg se bobler stige til overfladen, og strømmen var ikke ret
kraftig (under 1 knob). Troede først at det kunne være en dykker. Men der var ingen
dykkerflag i nærheden og intet på land, der indikerede, at der var nogen i vandet.
Da jeg kom helt tæt på vældede der pludselig vand op mod overfladen så denne blev blank i
cirkulær form. Da jeg så ned i vandet kunne jeg se en stor hvidlig flade, som jeg ikke kunne
bestemme hvad var!?
Jeg kunne efterfølgende se at boblerne i nogen tid fortsat kom til overfalden, og at disse
flyttede sig mod midten af sejlrenden og siden i nordlig retning!
Kan det have været en hval?
Med venlig hilsen
Frands Harald Leth-Espensen
Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Jeg har checket med Sønderborg kommune, om der skulle være udløb fra rensningsanlæg
eller lignende på observationsstedet, men det er der ikke. Altså må det have været en større
hval, der har lavet den blanke cirkulære plet på havoverfladen.
Fænomenet er velkendt blandt hvalobservatører, hvor det kaldes ”footprint”, når hvalen laver
et opslag med halen og dermed skaber en blank plet på vandet. På en film taget ud for
Enstedværket i Aabenraa Fjord i 2003 kunne man tydelig følge finhvalens svømmerute ved at
iagttage de mange footprints, der dukkede op på række med ca. 10 meters mellemrum.
Hvilken hval var det så? Hjemmesidebestyreren gætter på pukkelhval med følgende
begrundelser:
Den hvidlige flade kan have været den op til 4 meter lange luffe, eller halefinnens
underside
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Pukkelhvalerne berømte for deres luftbobler i vandet, når de fouragerer
Der har været pukkelhvaler i Sønderborg før, så fænomenet kan forekomme (se
billederne på http://www.hvaler.dk/testnyheder_jan_april_2004.htm under datoen
lørdag d. 28. feb. 2004)
Hjemmesidebestyreren har efterfølgende talt med observatøren, der yderligere fortæller, at
observationen blev gjort lige ud for slottet på ca. 17 meter vand kl. ca. 12.30 søndag d. 3.
maj, 2009 og varede 5-10 minutter. Ud fra luftbobler og ”footprints” mener observatøren, at
hvalen svømmede ind i havnen.
Hjemmesidebestyreren har også talt med brovagten på Chr. d. X’s Bro, der ikke har
observeret noget usædvanligt eller hørt derom.
”Hvaler.Dk” opfordrer alle i farvandet omkring Als og i hele Lillebælt til at holde øjnene åbne,
og der er som altid døgnvagt for observationer på 21 21 87 63.

Tirsdag d. 28. april, 2009

Gråsælunge ved Henne
Vi har modtaget
I de over 25 år vi har haft sommerhus ved Henne Strand har vi nogle få gange observeret
sæler, enten svømmende i havet eller liggende på stranden. Fælles for dem alle var at de
øjeblikkeligt tog flugten når de fik øje på os. Stor var derfor min forbløffelse lørdag aften den
18. april 2009 lige efter solnedgang da jeg fik øje på en sæl liggende på stranden ca. 800 m
nord for parkeringspladsen, jeg bevægede mig forsigtigt hen imod den i håb om at få taget et
billede inden den forsvandt, men sælen blev roligt liggende og betragtede mig selvom jeg til
sidst gik rundt om den i en afstand på ca. 1-2 meter. Den virkede ikke på nogen måde skadet
og bevægede sig tilsyneladende normalt.
Jeg fotograferede naturligvis fra alle sider og ville lige klappe den med hånden på
bagkroppen, men her gik åbenbart dyrets tolerancetærskel, for den rejste sig med et spjæt og
hvæsede ad mig samtidig med at den fremviste både tænder og kraftige kløer på lufferne.
Ingen af delene indbød til nærmere studium, derfor blev det kun til det ene klap.
Kan nogen give et bud på hvorfor netop den sæl ikke flygtede ud i vandet som kun var 2-3
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meter fra den?
Med venlig hilsen
Sven Adsersen, Grindsted

Foto: Sven Adsersen ©
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Bemærk den typiske gråsæladfærd med en langtrukken hvæsen.
Foto: Sven Adsersen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Sælen er en gråsæl-unge , og selv om jeg ikke kan se størrelsen vil jeg skyde på, at længden
har været ca. en meter. Gråsælen er født her i vinter, og alderen er mellem tre og seks
måneder, alt efter hvor den er født. Muligvis er den født i okt. – nov. ved den britiske kyst,
men det er også muligt, at den er født i det hollandske eller det tyske Vadehav omkring
årsskiftet. Vi har endnu ingen beviser for, at gråsælerne yngler i det danske Vadehav, men
sandsynligheden er der.
Gråsælernes unger dier kun i 4 uger og er herefter i stand til at klare sig selv, hvis
dieperioden forløber planmæssig. Imidlertid finder vi hver vinter og forår gråsæl-unger på den
jyske vestkyst, med en vægt på under 20 kg, hvor fravænningsvægten efter dieperioden
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gerne skulle være over 40 kg. Disse unger har oftest ingen chancer for at klare sig.
Ungen ved Henne er tydeligvis en af disse, og som en sidste gerning kravler den på land,
hvor den sandsynligvis vil dø i løbet af en kortere tid.
Vedr. adfærden, som beskrives i mailen, er den meget typisk for gråsæler. En han-gråsæl
kan komme op på en vægt på 300 kg, og ligesom en løveunge tydeligvis er klar over, at den
engang bliver stor og farlig, gælder det samme tilsyneladende for gråsæler.
Hvis man ser en sælunge på stranden er den nemmeste måde, hvorpå man kan skelne
mellem en gråsæl-unge og en spætsæl-unge, at iagttage deres adfærd. Spætsæl-ungen truer
ved at kaste hovedet frem mod den, der nærmer sig og foretage et kort fnys, mens gråsælungen, som det også fremgår af Svend Adsersens billeder, åbner munden og foretager en
langtrukken hvæsen. Yderligere kan unger af gråsæler finde på, ”at tørre sig over snuden”
med den ene forluffe – det gør de spættede sæler aldrig.
Gråsæl-bestanden er i kraftig vækst i Vadehavet, og vi vil nok kunne forvente flere hændelser
af samme slags i fremtiden.
Se lignende episoder på:
http://www.hvaler.dk/testnyheder2007.htm under datoerne:
Onsdag d. 5. december, 2007
Mandag d. 22. januar, 2007
Lørdag d. 27. januar, 2007
Mandag d. 12. februar, 2007

Mandag d. 27. april, 2009

”Kinni” af Kolding har gjort det igenigen!
(haft nærkontakt med marsvin i Lillebælt)

Vi har modtaget
Hej
Da vi sejlede Kolding - Haderslev i går, den 26.04 [2009], havde vi en sjov oplevelse, som
næsten var en gentagelse fra sidste år i Kr. Himmelfartsferien (se
http://www.hvaler.dk/nyheder2008.htm under 4. maj) Det var næsten vindstille, og derfor
ideelt for marsvineobservationer.

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 201 af 262

I området lidt nord for den røde bøje syd for Brandsø: Bardenfleths Grund [55*18’N 09*44’E],
og så vi 2 marsvin ca. 50 meter væk. Inden vi nåede at standse båden kom 3 mere til. Da vi
vendte hen mod gruppen, forlod de 3 sceneriet, men de 2 tilbageblivende, kom svømmende
hen mod båden.
I ¾ time holdt de os med selskab, hvor de skiftevis svømmede langs båden, dykkede under,
specielt under stævnen, hvor fotografen havde taget opstilling, og sprang næsten ud af
vandet. Alt foregik så hurtigt, at det var et problem at fange dem i linsen. 3 gange under
forløbet svømmede de ca. 50 meter væk, lå og flød et par sekunder i overfladen, for så at
vende tilbage og gentage den hæsblæsende opvisning.
Vi lod dels båden drive, dels motoren gå med ca. 1 knob, og bemærkede ikke forskel i deres
interesse. Sidste års, næsten identiske oplevelse, foregik ca. 3 sømil nordligere,
mellem Brandsø og Wedellsborg Pynt, og datomæssigt ca. 1 uge senere. I år var vandet
knapt så klart, og undervandsbillederne derfor mere utydelige.
"Kinni" af Kolding.
Med venlig hilsen
Karin Lind-Hansen
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Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 205 af 262

Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©
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Foto: Anders Lind-Hansen ©

Tirsdag d. 7. april, 2009

Hvidnæse fundet på den jyske vestkyst
Lasse fast Jensen, FoS, skriver:
Marsvin indrapporteret søndag d. 29/3 2009 viste sig at være en hvidnæse på knap 2 meter.
Dyret hentet til FoS i fredags. Fundet på stranden mellem Hovvig og Husby, Strandgården.

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 208 af 262

Marsvin i Sejerøbugten
Vi har modtaget
Jeg fandt jeres site, da jeg søgte efter oplysninger om marsvin, og vil godt bidrage: Vi er en
flok mennesker der har sommerhus ved Sejrøbugten (Klydelunden, Veddinge pr. Fårevejle).
Der er en høj skrænt ned mod Kattegat og vi har derfor et fint udsyn over den sydlige del
af Sejrøbugten. I stille vejr ser vi sommetider marsvin, som kan komme ret tæt ind under
kysten. Det er en stor glæde hver gang de dukker op, og vi følger dem med øjnene så længe
vi kan. Det kan være en mor med unge, flere voksne sammen eller enkeltvis, og de bliver
sommetider i nogen tid, og kan cirkle rundt og springe næsten helt fri af vandet. I lørdags den
4. april [2009] så vi et enkelt marsvin et godt stykke ude, den havde retning og fart på, og
kom ikke meget højere op over vandet end med rygfinnen.
Venlig hilsen
Bente Ilsøe
Hjemmesidebestyrerens svar til Bente Ilsøe
Det lyder som om I har gode observationsmuligheder oppe fra skrænten, så jeg synes, at det
kunne være en god ide, hvis I lavede en logbog over observationerne. Selvfølgelig vil
effort’en være ujævn, men alligevel kunne det være interessant at få data om marsvinenes
tilstedeværelser og adfærd i rum og tid.
F.eks.
Dato/klokkeslæt for observation
Antal dyr (max./min.)
Unger (ses uddykke lige efter og lige bag moderen)
Adfærd
”På rejse” *)
”Fouragerende” **)
”Andet” ***)
Set hvor længe
Afstand fra kysten/vanddybde
”Mågesjov”****)
*) ”På rejse” når vi ser de sædvanlige rullende uddyk (oftest tre i serie, hvoraf den sidste er
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lidt højere) – kursen stabil. Ingen sprøjt ved uddykkene.
**) ”Fouragerende” når uddykkene er uregelmæssige i retning og frekvens. Spurt og ofte
vantsprøjt i forbindelse med uddykkene.
***) ”Andet” – f.eks. når marsvinet ligger og hviler i overfladen
****) ”Mågesjov” når der er dykkende måger over fouragerende marsvin. Marsvinene genner
i fællesskab fiskestimer til overfladen eller ind mod kysten, og jager dem der – med
indblanding fra mågerne.
Yderligere spørgsmål vedr. adfærd hos havets små grise: kontakt Carl Chr. Kinze på
gittecarl@mail.dk
En sådan lille månedlig eller årlig ”Rapport fra Sejrøbugten” vil være aldeles velegnet til
publicering på Hvaler.dk, som vi også kalder for ”Forum for pointillistisk Amatørcetologi”.

Lørdag d. 4. april, 2009

Sæler ved Fredericia
Vi har modtaget:
Til Hvaler DK
I dag den 3. april har vi fra land observeret 4 sæler i bugten mellem Strib og Røjle klint.
Vi kunne følge dem i ca. 2 timer, hvor de ind i mellem var meget aktive, som om de jagede
fisk.
Vi har udsigt over vandet mellem Strib og Fredericia og kan, når vandet er stille, næsten altid
se marsvin, men det er første gang vi har set sæler.
Med venlig hilsen
Leif Egebjerg
Middelfart
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Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Det er interessant at høre, at der er set flere sæler netop i det farvand, hvor der ses flest
marsvin i Danmark. Ofte ser man en sæl i Tragten nordøst for Strib og Fredericia, men
sjældent mere end én af gangen.
I øvrigt synes der at være et omvendt forhold mellem sæler og marsvin i vore indre danske
farvande - uvist af hvilken årsag. i Limfjorden er der mange sæler, men ingen marsvin og i
Lillebælt er der mange marsvin, men kun få sæler.

Fredag d. 3. april, 2009
Kære læser
Som flere måske har bemærket, har der ikke været de store beretninger på Hvaler.dk den
sidste tid. Årsagen er naturligvis, at der ikke er sket det store på hvalfronten de seneste uger,
men hjemmesidebestyreren må også indrømme, at han har været lidt flyvsk på det sidste.

Marsvinestællinger på Borkum Riff
I forbindelse med tyskernes etablering af den store havvindmøllepark på Borkum Riff i
Nordsøen er der af Forschungs- und Technologiezentrum Westküste i Büsum blevet
foretaget undersøgelser over marsvinenes tilstedeværelse i dette havområde.
Hjemmesidebestyreren har været med på et af disse 1.800 sømil lange togter, med R/V
”Hydrograf” – et vellykket togt, på trods af de ustadige vejrforhold i Nordsøen i marts.
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R/V "Hydrograf" ved kaj i Cuxhaven. Foto: Thyge JENSEN ©

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 212 af 262

Linn og Carsten på "Tracking Platform". Foto: Thyge JENSEN ©
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Nordsøen en aften i marts - tro det eller la' vær'. Foto: Thyge JENSEN ©

Marsvin i Esbjerg Havn
Den sidste dag i marts måned blev hjemmesidebestyreren ringen op af René Mærsk,
Esbjerg, der kunne fortælle at et – måske to marsvin – lå og svømmede rundt inde i 6. bassin
i Esbjerg Havn. Det lykkedes hjemmesidebestyreren at tage dette uskarpe billede med sit
billige ”pegogtryk-kamera”. Den jævne overgang mellem hoved og ryg tyder på, at marsvinet
er i god foderstand

http://hvaler.dk/nyheder_2009.htm

262

02-03-2013

Nyheder 2009

Side 214 af 262

Foto: Thyge JENSEN ©

Sælfangst i Tyskland
2. april, 2009 deltog hjemmesidebestyreren i en ”videnskabelig sælfangst” i det tyske
Vadehav, med det formål at indsamle blodprøver og fæces fra spættede sæler. Lokaliteten,
som vi med stort held havde benyttet til fangst sidste år i september, havde imidlertid ændret
sig så meget i vinterens løb, at besejling af renderne ikke var mulig. Resultatet blev en
havareret skibsmotor på grund af kølevandsproblemer (som det fremgår af billedet) og 0
sæler.
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Foto: Thyge JENSEN ©

Marsvin i Lillebælt
Karin og Anders-Lind Hansen fra Kolding har fået båden i vandet, så nu sidder vi på
Hvaler.dk’s redaktion blot og afventer spændende beretninger (sædvanligvis
fotodokumenterede!) om marsvinenes tilstedeværelser og adfærd i Lillebælt. Vi bringer en
smagsprøve på et af Anders Lind-Hansens billeder taget fra båd i Lillebælt sidste år af det
gennem flere år genkendte marsvin ”Spalte” – nu med unge.
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Foto: Anders LIND-HANSEN ©

Gråsælerne ved Fanø
Naturvejleder Marco brodde fra Fanø beretter om, at bestanden af gråsæler på Nordkanten
af Langjord i Vadehavet nu er oppe på 37, som er sikkert identificeret, og muligvis er der
flere. Hvis man ønsker en tur ud til Danmarks største rovdyr (gråsæl-hannerne kan veje op til
300 kg), kan man henvende sig til Marco Brodde på tlf. 40 95 45 63 for en guidet tur eller blot
for råd og vejledning. (Havgus, der pludselig kom rullende ind fra havet, kostede en kvindelig
tysk turist livet derude for ca. 20 år siden)
På fotoet ses spættede sæler og gråsæler i samme flok
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Foto: Thyge JENSEN ©

”Flytællinger af spættede sæler i Vadehavet 1981 –
2007”
Og så har hjemmesidebestyreren endelig fået færdiggjort en rapport på 155 sider med titlen
”Flytællinger af spættede sæler i Vadehavet 1981 – 2007”. Rapporten vil muligvis i forkortet
form blive publiceret på Fiskeri- og Søfartsmuseets forlag senere på året.
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Foto: Thyge JENSEN ©

Tirsdag d. 10. marts, 2009, kl. 10:30

Delfiner 3 sømil NW af Klitmøller
Fra slæbebåden ”Lukas” er vi netop blevet ringet op af skipper Charsten Karger, der fortæller
at skibet på positionen 57o 04,5’ / N 8o25,6 E blev mødt og passeret af 7 – 8 springende
delfiner. Ud fra skipperens beskrivelse af farve og størrelse, drejer det sig sandsynligvis om
hvidnæser, der ikke er ualmindelige i farvandet omkring Jyske Rev.
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Se positionen her (GoogleEarth)

Fredag d. 28. februar, 2009

Sælerne i Juvre Dyb (Vadehavet mellem Mandø og Rømø)
Fra reservatopsynsmanden på Rømø har vi modtaget:
Lige hjemkommet fra stranden, dagens obs.:
346 sæler på Koresand (sikker)
162 sæler på Bollert deraf i hvert fald 4 grå (sikker)
6 sæler på Rejsby Stjert (sikker)
15 sæler på Sdr. Banke (ca.)
3-4 svage unger på Bollert
mvh.
Niels
Rav på Bollert: ja
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GoogleEarth

Onsdag d. 25. februar, 2009

Hval set ud for Rågeleje
Vi har modtaget.
Hei vi var 4 voksne personer som ferierte i Rågeleie fra 17 til 22 februar 09. På
ettermiddagen den 20/2-09 ca 1630 [fredag] sitter vi og ser ut over vannet fra vår leilighet.
Været var skyet med litt snø i luften. Det var helt stille på vannet. Med ett ser vi en hval
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dukke opp ca 150 - 200 meter fra land. Denne var ca 8 - 10 meter lang og helt mørk- vi så
så vidt halen da den gikke ned igjen. Dette gjentok seg 3 ganger med ca 1 minutts
mellomrom. Den svømte fra Vest mot Øst. Vi kunne ikke se at den "blåste”.
Det var ikke det vi i Norge kaller spekkhogger. Dette kan jeg si med sikkerhet etter
flere obervasjoner av denne i forbindelse med båtferie i Norge. Da jeg så nettsiden Deres
skriver jeg om denne kjempeopplevelsen for å høre om dere har fler raporter om observasjon
av hval i dette tidsrommet og jeg lurte også på hva slags hval dette kunne være.
Med hilsen Jon Eilertsen
Fredrikstad Norge
Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Jon Eilertsens beskrivelse af længde, farve og adfærd passer fint på pukkelhval. Afstanden
fra Rågeleje til syd for Göteborg er ca. 90 sømil og denne distance vil en pukkelhval godt
kunne tilbagelægge på små to døgn. Altså er der mulighed for, at Rågelejehvalen og
Askimshvalen er den samme.

Tirsdag d. 24. februar, 2009

Pukkelhval i Kattegat
Fra vore svenske kolleger har vi modtaget følgende mail om observation søndag d. 22. feb.
af en pukkelhval i den svenske skærgård syd for Göteborg:
Se positionen her på GoogleEarth
________________________________________
From: info@nrm.se [info@nrm.se]
Sent: Monday, February 23, 2009 2:41 PM
To: Tumlare
Subject: Tumlarrapport
Namn:
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Jonas Andersson
Adress:
Kustbevakningen Region Väst
KBV 288
Datum för observationen (ÅÅÅÅ-MM-DD):
2009-02-22
Landskap:
Bohuslän
Närmaste större ort:
Göteborg
Detaljer om observationsplatsen
Askimsfjorden, grund skärgård
Typ av observationsplats:
Båt
Art:
Troligtvis knölval
Hur stort var avståndet till djuret?
20-100 meter
Totalt antal djur:
ett
Djurets beteende:
Konstant kurs, regelbunden dykning
Hvaler.dk opfordrer alle til at holde øje med om hvalen skulle svømme sydpå – ned gennem
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Øresund.

Foto: Jonas Andersson ©
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Foto: Jonas Andersson ©
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Foto: Jonas Andersson ©

Foto: Jonas Andersson ©
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Endnu en havnesæl i Nordsjælland
Vi har modtaget
Her er et par billeder jeg tog af en lille spættet sæl, som svømmede rundt i Gilleleje Havn,
lørdag d. 21. feb. Den var utroligt nysgerrig og tillidsfuld, kun 2 meter fra os, hvor den fandt
en død sild som den åd.
Mvh
Niels Bahl Andersen

Hvaler.dk har fået lov til at bringe de flotte portrætfotos:
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Foto: Niels Bahl Andersen ©
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Foto: Niels Bahl Andersen ©
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Foto: Niels Bahl Andersen ©

Lørdag d. 21. februar, 2009

Delfin skyllet op på stranden i Nordjylland
Torsdag d. 19. feb. 2009 blev en ca 250 cm lang delfin – foreløbig bestemt til at være et
øresvin - fundet på stranden syd for Lønstrup i Nordjylland. Billede og beskrivelse kan ses på
adressen: http://www.nordjyske.dk/hjoerring/forside.aspx?ctrl=10&data=12%2C3083584%
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2C5%2C3
Hjemmesidens to redaktører har ikke set delfinen, men mener dog ud fra billedet i avisen, at
det drejer sig om en hvidnæse og ikke et øresvin.

Torsdag d. 12. februar, 2009

Lynæs-sælen i fin form
Vi har modtaget:
Så er hun-sælen her igen i dag d. 12. februar - en uge siden sidste besøg. [..]
Klokken 12 lå sælen og solede sig på flydebroen. Hun var helt tør i pelsen, selv om der var 1
grd. frost. Kl. 12.30 var hun væk, men kiggede af og til op ude i havnebassinet. Ved 15-tiden
dukkede hun igen op på broen, hvor hun af og til kløede sig på siden med luffen og gnubbede
sig på ryg og mave. (Mon hun har tang-lopper? :-)
Kl. 16.15 tog jeg nogle billeder, for at se nærmere på hendes øjne og vedhæfter nogle billedudsnit. Hun er godt nok ikke helt tør, og der er en del væske om øjnene, men jeg synes ikke
at der ser ud til at være noget galt
Med venlig hilsen
Niels Rosenberg
Lynæs
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Foto: Niels Rosenberg ©

Sælen med ”bjørnebandemaske”.
Sammenlign med foto fra 4. feb. længere nede på siden
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Foto: Niels Rosenberg ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
I mit sidste svar til Niels Rosenberg nævnte jeg, at sælens øjne så tørre og usunde ud med
lidt pusagtigt flåd i randene. På de nye billeder ser sælens øjne imidlertid rigtig sunde ud,
med den fugtige ”bjørnebandemaske”, der viser at sælens væskebalance er i orden. Sæler
har ingen tårekanaler, så derfor de våde øjenområder. Baglufferne er løftede og samlede,
pelsen er tørret jævnt op og øjnene er våde – alt peger det på, at Lynæssælen er i bedste
kondition.
PS. Sæler kan ikke få lopper, men de kan være befængte med sællus (Echiropthirius
horridus), der kan sidde som flåter over hele dyret. Især i 1970erne var sælerne fra
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Vadehavet - ud over store skindlæsioner – ofte plagede af sællus, men i det sidste årtier har
denne parasit været sjælden - selv på meget svage dyr.
Lørdag d. 7. februar, 2009

Mere sæl i Nordsjælland
Vi har modtaget:
Hej
En hilsen her fra Jyllinge. Jeg har desværre ikke selv set sælen igen, men var en tur i
Frederikssund i kajak butikken Malik. Ejeren Per fortalte og viste udklip fra lokalavisen
http://frederikssund.lokalavisen.dk/article/20090128/ARTIKLER/58920511 at de har set en
sæl holde til på Kølholm - en lille ø uden i fjorden d.24. og 25. januar, og d.4. februar havde
der været en enkelt kajakroer ude, som også havde set den der. I sidste weekend var der
ingen, der så den.
Hilsen
Ane Harder
Jylinge

Fredag d. 6. februar, 2009

Sæl i Lynæs Havn - fortsat
Vi har modtaget:
Jeg var nede for at fotografere sælen d. 4/2 med henblik på at finde ud af, om det var den
samme som før jul. Den var nogenlunde tør i pelsen, men det små-regnede, og så bliver en
sæl også lidt våd. Desværre kunne jeg ikke få et billede af maven/bugen for at se, om det var
en hun-sæl..
Mener efter nogen granskning af tegningerne i hovedet (ansigtsmasken), at det må være det
samme individ, som nu har besøgt havnen et par dage med 6 ugers mellemrum. Vedhæfter
en serie bille-udsnit af "damen" samt et, hvor hun ligger og gnubber sig på maven med krum
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ryg - det så meget komisk ud.
Med venlig hilsen
Niels Rosenberg
Lynæs

Foto: Niels Rosenberg ©
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Foto: Niels Rosenberg ©
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Foto: Niels Rosenberg ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Jeg mener - ligesom Niels Rosenberg - at det er samme individ – bag ved det højre øre
synes jeg, at der er tegninger, der ligner hinanden.
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December

Februar

Torsdag d. 5. februar, 2009
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Sæl i Lynæs Havn - igen
Vi har modtaget
Ved juletid havde vi besøg af en sæl her i Lynæs Havn.
[Se http://www.hvaler.dk/nyheder2008.htm under torsdag d. 25. december].
Jeg ved at en af mine sejlervenner sendte Jer billeder. Nu har der så i tre dage ligget en sæl
på samme plads, og ind imellem tager den sig dog en svømme tur. Her er et par billeder
Med venlig hilsen
Svend Buch Sørensen
Lynæs

Foto taget mandag d. 2. feb. 2009. Foto: Svend Buch Sørensen
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Foto taget onsdag d. 4. feb. 2009. Foto: Svend Buch Sørensen ©

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Sælen på billederne er, så vidt jeg kan se, en hun, og størrelsen passer med julesælen 2008,
men på begge fotos er pelsen tørret op, så det kan ikke afgøres ud fra pelsmønstret, om det
er det samme individ. I øvrigt ser sælen både sund og frisk ud med et godt spæklag, jævnt
optørret pels og løftede og samlede bagluffer.

Søndag d. 25. januar, 2009
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Kommentar til massestrandingen på Tasmanien
Fra Willy Johannsen, Århus
(Forfatter til bogen ”Hvalernes Verden”,
Skarv/Høst i samarbejde med Verdensnaturfonden)
har vi modtaget:
Hej
Det er et fascinerende billede af kaskelotterne. Noget, der undrer mig er, hvor tæt de ligger,
nærmest som om at de har anstrengt sig for at komme hen til et eller andet - og ikke har
kæmpet vildt for deres egen redning - så at sige (så havde de nok ligget lidt mere spredt).
Der ligger en enkelt kaskelot længere inde. Det kan være et tilfælde, men jeg kom til at
spekulere på, om den kunne være genstanden for de andres trængsel?
Vi ved så lidt om deres adfærd, men kaskelotters gruppestruktur minder mig meget om
elefanters, og hvis den, der ligger isoleret inderst på stranden er matriarken (hvis de har en
matriark - men det ville ikke undre mig, hvis de har), kan det sikkert forklare meget.
Jeg prøvede i øvrigt at se, på hvad side de ligger på. De fleste ser ud til at ligge på den
venstre side, hvilket jo uden tvivl vil resultere i drukning, hvor der er tidevand, og det er der jo
tydeligvis her. En af de yderste ligger på højre side (der er vist et par andre, der også gør
det). Jeg kom til at tænke på, at hvis de "vælter", om tidevandet i så fald kan nå at "rejse"
dem igen, inden de skal have luft igen. Der er nok et slip, hvor de er dækket af vand, men
hvor de endnu ikke flyder oprejst igen. Og så afhænger det hele vel af den hastighed,
hvormed vandet stiger med.
Men som sagt, ser det tydeligvis ud som om, at de har været i gang med noget samlet, noget
som af en eller anden grund var vigtig for dem. Det er dybt fascinerende. Det er også
spændende fordi forholdene kan minde om noget, vi kender fra Nordsøen.
Mvh
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Willy Johannsen

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Fra side 18 – 27 i det foreløbige manuskript til ”Kaskelothvaler i Danmark” (6Mb) kan man
læse om de to massestrandinger som fandt sted på samme sandbanke ved Rømø i
henholdsvis 1996 og 1997, med henholdsvis 16 og 13 kaskelothvaler involverede.
Fredag d. 23. januar, 2009

Massestranding af kaskelothvaler på Tasmanien
Torsdag d. 22. jan. 2009 massestrandede 50 kaskelothvaler på Tasmanien.
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Foto: Parks and Wildlife, Tasmanien

GoogleEarth-positionen her
Man kan læse mere på bl.a.
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-19987480.html
http://www.reuters.com/article/lifestyleMolt/idUSTRE50L7TT20090122
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jlF5R-EqqOxmjchcPptw1_1yXbjg
Hjemmesidebestyreren er i gang med et manuskript om kaskelothvaler i Danmark samt om
teorierne i forbindelse med strandinger. Et foreløbigt udkast til rapporten kan her hentes som
pdf-fil her (6Mb). Strandingsteorierne er ca. fra side 70.
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Hvalknoglen identificeret
Fra Carl Chr. Kinze har vi modtaget følgende vedr. hvalknoglen fisket op i Skagerrak:
Der er ikke tale om en del af underkæben, men i stedet om en del af hvalens hjernekasse,
det højre skælben (der også hedder os squamosum). På hver af de to skælben stikker en tap
(processus zygomaticus) ud til siden. Måler man afstanden mellem højre og venstre tap,
finder man kraniets største bredde. På billederne er højre skælbens placering angivet fra
siden og nedefra. Med de måltagninger, som Anders Østerby, Nordsømuseet, har meddelt,
er der formentlig tale om en stor vågehval.
Carl Chr. Kinze
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Hjemmesidebestyrerens kommentar:
I august måned, 2008 blev et hvalkadaver fundet drivende i Nordsøen. Sidste observation
blev gjort fra skibet PIP d. 16. august, 2008 på positionen 57*41,395'N / 009*39,929’E.
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Hvalknoglen fra Skagerrak – endnu med spækrester - blev fisket op af en norsk trawler ca. 36
sømil derfra i vestlig retning på positionen 57*45,0’N 08*30,0’E i begyndelsen af januar 2009.
Altså kan man forestille sig, at 2008-kadaveret er gået i opløsning kort efter PIP’s
observation, hvorefter knoglerne er sunket til bunds, og drevet med strømmen til den nye
position. Hjemmebestyreren kender ikke meget til strømforholdene i bunden af Skagerrak,
men da hvalen i august i løbet af en uge med overfladestrømmen drev i nordøstlig retning ind
i Skagerrak, kan man forestille sig, at bundstrømmen på et eller andet tidspunkt har haft
modsat retning.
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Augustkadaveret-2008 blev fra flere af de observerende skibe anslået til en længde på
mellem 10 og 15 meter, så det har ikke været en vågehval, der drev rundt i Nordsøen. Se
perioden 7. – 16. august, 2008 på http://www.hvaler.dk/nyheder2008.htm. Hvis
Skagerrakknoglen stammer fra dette dyr, er det således efter alt at dømme fra en finhval.
Onsdag d. 21. januar, 2009

Et par kommentarer til hvalknoglen
M.h.t. Willys indspark er denne knogle nok friskere end hvalkogeriernes tid (jeg går da ud fra
nordmændene holder sig til vågehvalerne) – knoglen er stadig ”beklædt” med et tyndt lag
spæk.
Vh
Anders Østerby
Oceanariet
*************************************************************
Hej
Nu ved jeg ikke, hvor gammel hvalknoglen på billedet er, men jeg synes, det kunne se ud
som om, der er savet i den, og så kan det vel dårligt være andet end en knogle, som et norsk
hvalkogeri har bearbejdet - og smidt ud på vejen hjem. De hørte jo typisk hjemme i
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Sandefjord og Tønsberg. Jeg synes, jeg erindrer andre beretninger om, at der blev smidt
knogler mm ud på vejen hjem. Størrelsen kunne vel godt passe på en finhval (eller måske
sejhval), hvis det er et underkæbe led.
Mvh
Willy Johannsen
Århus
Tirsdag d. 20. januar, 2009

Hvalknogle fisket op i Skagerrak
Fra Hvaler.Dk’s mand i det nordjyske har vi fået følgende mail:
Den 6. januar 2009 modtog Nordsøen Oceanariet en hvalknogle fra Hirtshals Havn. Knoglen
er formodentlig kommet i et trawl under fiskeri – vi forsøger at finde båden for at finde ud af,
hvor knoglen er ”fanget”. Vores bedste bud er at det er en del af et kranium fra en større
bardehval – og fin- eller pukkelhval kunne være et bud. Vi vender tilbage, når vi ved mere.
Med venlig hilsen
Anders Østerby
Skolekonsulent

Har nu fået oplyst at knoglen er taget af en norsk fisker, der lander fisk her i Hirtshals –
positionen er 57,45N 08,30Ø.
[På mellem 300 og 400 vand, ca. 50 sømil WNWtW af Hirtshals]
Foto af knoglen er videresendt til Carl Chr. Kinze, der vil prøve at lave en artsbestemmelse.
Skulle nogle af denne sides læsere komme først med et sikkert bud på artsnavnet for
knoglens oprindelige ejer, tilsendes der straks vedkommende en præmie i form af Carl Chr.
Kinzes bog: ”Havpattedyr i Nordatlanten”)
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Foto: Oceanariet ©
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Foto: Oceanariet ©

Fredag d. 16. januar, 2009

Dynamik i Vadehavet
Fra reservatopsynsmanden på Rømø (en mand af få ord) har vi modtaget:
Hej Jensen
Har været hele turen[rundt på Rømø] i dag [15. jan. 2009], En del sæler ved Bollert [på
Rømøs nordspids], de fleste i vandet, en enkelt grå voksen [voksen gråsæl]. På
Lammelægger [en banke mellem Rømø og Sild – se kortet] ca. 60 sæler
Niels
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Hjemmesidebestyrerens kommentar:
Dern sidste oplysning er interessant, og siger noget om, hvor dynamisk og foranderligt et
landskab Vadehavet er. I 1996 kunne vi (Svend Tougaard & Thyge Jensen, Fiskerimuseet,
Esbjerg) d. 9. august tælle 587 sæler på Lammelæger, og samme år var maksimumtællingen
for hele Vadehavet 1632 dyr. Altså ca. en tredjedel af Vadehavets sæler tilknyttet dette
højsande.
I årene herefter faldt bestanden kraftigt på Lammelæger, samtidig med at den totale bestand i
Vadehavet voksede, og i årene 2005, 2006 og 2007 var tallet 0 sæler for dette højsande.
Årsagen var den simple, at Lammelægeren var forsvundet – den før meterhøje sandbanke,
der også var tør ved normalt højvande, var skyllet bort.
Hvor blev sælerne af? De emigrerede tilsyneladende til Tyskland – nogle af dem i hvert fald.
En tidligere sæltom strand i Königshafen på Sild blev i løbet af få år befolket med sæler, der
så senere er delvis forsvundet igen, men det er en anden historie.
Spændende at reservatopsynsmanden beretter om 60 sæler på Lammelæger. Gu’ ve’ om
banken er ved at dukke op af havet igen?
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Tirsdag d. 13. januar, 2009

Marsvin befriet fra nedgarn
Vi har modtaget:
Den 27. december afholdt Fyns Trolling Klub deres torsketur fra Nyborg, og Claus Børgesen
og Henning Knudsen sejlede sammen. Der var ikke mange torsk i Storebælt, men det
lykkedes da de to at fange 5 torsk. På vej til havnen fik de øje på et marsvin, som kæmpede
for sit liv i et garn uden vager, men med en dunk i hver ende. De to fiskere fik hurtigt befriet
marsvinet fra garnet, så det kunne stikke til søs igen sammen med et andet marsvin, som
ventede. Det var en rar følelse at sætte marsvinet fri, og det var næsten som om, det sagde
’tak for det gutter’.
Hilsen
Henning Knudsen
Søndersø
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Foto: Henning Knudsen ©

Længere nede på denne side (under 6. jan.) findes et link til en videofilm af samme
situation.

Søndag d. 11. januar, 2009

Sæler ved Asnæs nær Kalundborg
Vi har i dag har modtaget:
Fredag eftermiddag lå der 2 sæler på en sten i vandet på Asnæs tæt ved strandbredden.
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Lørdag eftermiddag (i går) tog vi derud igen for at se, om de stadig var der, og minsandten
om der ikke denne gang lå 4 af slagsen.

Vedhæftede foto er taget med Mobiltelefonen, så kvaliteten
er ikke så god.
Hvis man vil opleve dem, skal man køre forbi Asnæsværket, så ender man på en
parkeringsplads, og kan derfra via et grønt område gå ned til stranden. Her går man til
venstre og følger strandkanten ud forbi en stor cementblok der markerer stedet hvor man
påtænker at etablere en ny havn. Umiddelbart herefter ligger nogle store sten i vandet og
det er på den største af dem vi har set sælerne ligge, nu 2 dage i træk.
GoogleEarth-positionen her
Med venlig hilsen
Lisbeth og Ebbe Munk
Kalundborg

Fredag d. 9 januar, 2009

Fanø-gråsælen
Fra Kirsten Anneberg Stidholt har vi netop modtaget et foto af den afkræftede han-gråsæl,
der mandag d. 5. januar, 2009 blev fundet og aflivet på Fanø. Se længere nede. Dissektionen
viste at gråsælen var kraftig angrebet af maveorm.
Bemærk gråsælens karakteristiske lange hovedform.
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Foto: Kirsten Anneberg Stidholt ©

Torsdag d. 8 januar, 2009

Endnu en ”pontonsæl”
Vi har modtaget:
Ved Hadsund Roklub har man den seneste uges tid kunnet se tre sæler, der har "besat"
klubbens pontonbro. Vedhæftede billede er taget af undertegnede 7. januar 2009 ved
middagstid ...
Mvh
Lars Henning Jensen, Hadsund
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Foto: Lars Henning Jensen ©

Udsnit:

Foto: Lars Henning Jensen ©

Hjemmesidebestyreren tænker på om ”pontonsæler” er et vinterfænomen - på denne årstid
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anvendes broerne jo sjældent - eller har det noget med sælernes sæsonvandringer at gøre?

Tirsdag d. 6. januar, 2009

Marsvin befriet fra nedgarn
Vi har modtaget:
Hej

Så lige et klip med et marsvin, der befries fra et ulovligt garn på Småbådsklubbernes
hjemmeside og tænkte at I måske havde lyst til at se det også, så jeg sender herunder et
link til videoen: http://www.tv2fyn.dk/video/18942
Venlig hilsen
Steen Højager
Ballerup

Gråsæl aflivet på Fanø
I går mandag d. 5. januar, 2009 blev en afkræftet gråsæl fundet og aflivet på Fanø. Sælen
blev bragt til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor det kunne konstateres, at det var en
mager han på 220 cm, men med en vægt på kun 140 kg.
Gråsælen hører i den videnskabelige klassifikation til pattedyrordenen ”rovdyr” og er med
sine op til 300 kg Danmarks ubestridt største indenfor denne orden. Selvom Fanø-gråsælen
var afmagret, fremgår det af sammenligningen med hjemmesidebestyrerens vinterblege
hånd, at gråsælen er et dyr, man ikke skal ønske sig at komme i nærkamp med.
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Foto: Asbjørn Holm ©

Mandag d. 5. januar, 2009

Sæler i Lem Vig
Politikens bagside, søndag d. 5. jan, 2009 bragte en artikel vedr. en tilsyneladende tam sæl
ved Lemvig, og på baggrund af denne kontaktede hjemmesidebestyreren i dag Knud Mølby
fra Lemvig for at få yderligere informationer.
Samtalen bragte en lang række spændende oplysninger frem om sæler i området. KM kunne
berette, at der på bugtens østkyst ca. ½ km. nord for Lemvig Havn, siden primo august 2008
og indtil nu, hvor der var kommet is på vandet, havde opholdt sig op til fem spættede sæler
fordelt på tre surfbrædder forankret ud for stranden.
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Foto: Kristian Tikjøb Olsen ©

Sælerne var rimelig stabile på de tre ”liggepladser” i månederne august-september, hvilket
stemmer overens med, at denne periode er de spættede sælers fældningstid.
KM mener at kunne kende den ene af disse sæler på udseende og adfærd, og at dette dyr
altid okkuperede den midterste af de tre surfbrædder. Denne sæl var – til forskel fra de øvrige
- især ferm til et entre brættet fra agterenden, så det ikke kæntrede under ombordstigningen.

Udsnit af foto: Kristian Tikjøb Olsen ©

Yderligere kunne KM berette om at denne sæl i flere tilfælde under hans svømmeture i
august måned, var opsøgende overfor ham og fulgtes med ham under hele turen.
Hjemmesidebestyrerens kommentarer:
Hårskift hos spættede sæler i DK i august - september
I fældeperioden foretrækker sælerne at ligge tørt på land, af hensyn til dannelsen af den nye
pels, der kræver solstråling som led i dannelse af D-vitamin, ligesom væksten af nye hår må
formodes at kræve ekstra blodtilførsel til huden.
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Opsøgende havpattedyr
Der findes utallige dokumentationer på, at især mindre tandhvaler kan være opsøgende
overfor mennesker. Imidlertid hører det til sjældenhederne, at vi hører om samme adfærd hos
sæler, udover deres almindelige ”nysgerrighed” overfor både eller folk på stranden. Dette gør
KM’s beretning særlig interessant.
Sidst i 1990erne oplevede en fritidsfisker i Lovns Bredning – ligeledes i Limfjorden – at en
sæl i en periode dukkede op hver gang han startede sin påhængsmotor for at sejle ud og
røgte ruser. Sælen fulgte med båden ud til fiskepladsen, hvor fiskeren havde for vane at fodre
den med et par helt fra rusen. Hele denne historie er dokumenteret af fiskeren på en video,
der viser en meget gråhåret og tilsyneladende gammel sæl svømmende efter jollen.
Historien fra Lovns Bredning kan måske nemmere forstås, end mange af de andre
beretninger om opsøgende adfærd hos havpattedyr. Om årsagerne til denne adfærd er der
skrevet tykke bøger – efter hjemmesidebestyrerens mening dog alt sammen baseret på
gætterier.

Søndag d. 4. januar, 2009

Spættede sæler i danske havne
Uvist af hvilken grund optræder den spættede sæl af og til i vore havne. På engelsk
hedder den spættede sæl også ”harbour seal” – ”havnesæl”, så måske er fænomenet ikke
nyt.
Blot indenfor de seneste årstid har Hvaler.dk fået kendskab til flere ”havnesæler” – senest
fra juledagene, hvor en tilsyneladende sund og frisk sæl opholdt sig på en pontonbro i
Lynæs havn. Yderligere har der i 2008 været ”havnesæler” i både Esbjerg, Assens,
Middelfart og Skovshoved.
Karakteristisk er det, at ”havnesælerne” foretrækker ponton- eller flydebroer, men disse
installationer må også være velegnede for sælerne, da der kun er en lille højdeforskel at
forcere. Desuden er det betryggende, at vandet hele tiden er tæt på – uanset tidevand og
vandstand.
En ”havnesæl” fra Nordby på Fanø i begyndelsen af dette årti hoppede altid op på
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flydebroen ved jollerne og vendte sig straks om, så den lå med hovedet ude over vandet –
klar til at stikke af.
Som det ses af de to fotos herunder både begyndte og sluttede havpattedyråret-2008 med
”Nordsjællandske Havnesæler” – Skovshoved Havn d. 21. jan. 2008 og Lynæs i dagene
op til jul samme år.
Foto: Nathalia Nyeland ©

Foto: Niels Rosenberg ©

Fra Nordsøen har vi også meldinger om sæler der benytter sig af kunstige installationer.
Sommeren 2008 opholdt der sig både spættede sæler og gråsæler på spejderdækket af
en produktionsplatform ved Tyra Vest i Nordsøen, og flere gange har vi oplevet - oftest
udmagrede - gråsælunger kravle ombord på vagtskibe og sandpumper. Begge skibstyper
har et meget lavt fribord, hvilket gør det muligt for sælerne at kravle ombord.
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Gråsælen ”Gla rea ”, der i da g lever i Sæla riet i Esbjerg, er opka ldt efter den sa ndpumper
den bordede i Nordsøen ud for Thyborøn i ma rts 2004. Sælen va r sva g og a fkræftet, men
dog ikke mere end a t den godt kunne sna ppe ud efter sin redningsma nd.
Foto: Thyge JENSEN ©

Lørdag d. 3. januar, 2009

Tilsynela dende ingen gråsælunger i Va deha vet
Hjemmesidebestyreren ha r i da g været ude ved sælerne på La ngjord syd for Fa nø, med det
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formål a t checke, og der skulle være født unger a f gråsæl på ba nken denne vinter. Sælerne
lå i tre flokke på henholdsvis ca . 200, 100 og 20 dyr, og i den midterste flok lå en koloni a f
gråsæler på ca . 20 dyr. Regn, dårligt lys, ½ kuling og hurtigt stigende va nd umuliggjorde
desværre ordentlige billeder a f flokkene, så vi nøjes med et uska rpt billede a f gråsælkolonien.

Foto: Thyge JENSEN ©

Hva ler.dk’s erfa rne observa tører fra Ma ndø og Rømø meddeler endvidere, a t de heller ikke
ha r set unger a f gråsæler hverken på Kore Sa nd eller Bollert – sælba nkerne på henholdsvis
nord- og sydsiden a f Juvre Dyb i Va deha vet.
Hvis der bliver født gråsælunger i Va deha vet denne vinter forventer vi, a t det bliver på én a f
de tre ba nker: La ngjord, Kore Sa nd eller Bollert. GoogleEa rth-positionerne på ba nkerne fås
ved a t klikke her.
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