Sæler på Jungshoved
I havet omkring Jungshoved kan du se sæler.
De stikker nysgerrigt hovedet op af vandet, mens de
svømmer omkring eller ligger på en stor sten og soler sig.
Man kan ofte se sælerne på stenene ud for lodshuset i
Bønsvighoved skov og ved landingspladsen i Bøged. Ved Roneklint kan de ses svømme forbi.
De sæler du kan se fra Jungshoved er SPÆTTET SÆL.
En spættet sæl har et lille rundt hoved med store sorte øjne og en tyk oval krop med en lille halestump.
Dens for - og bagben er meget små og kaldes luffer. Den har 10 fingre og 10 tæer med svømmehud. Den
spættede sæl har en fin, tæt og korthåret lysegrå til gråbrun pels med mørkere ovale pletter. Hver sæl har
sit eget mønster, og derfor kan man kende dem fra hinanden. En babysæl har en blød, uldet, hvid pels.
Under pelsen har sæler et centimeter tykt lag spæk, som giver dem mulighed for at holde varmen selv i
meget koldt vand.
En sæl er et rovdyr og har derfor kraftige tænder.
En voksen sæl er 150-200 cm lang.
En babysæl er ca. 80 cm lang.
En voksen sæl vejer 80-125 kg.
En babysæl vejer ca. 10 kg.

Babysæler

En sæl er et pattedyr. Sælerne parrer sig i vandet om sommeren, oftest i juli måned. Det befrugtede æg er i
hvilestadium i 2-3 måneder, før det sætter sig fast i livmoderen og den endelige fosterudvikling begynder,
såkaldt forlænget drægtighed. I juli måned året efter føder hun en unge- og som regel kun én. Fødslen
foregår på land, på en sandbanke eller et rev i absolut uforstyrrethed.
Ungen dier i ca. fire uger og må derefter klare sig selv.
Sæler er i familie med hvalrosser og søløver.
En sæl lever i havet. Den kan bedst bevæge sig i havet, hvad dens krop også tydeligt viser. I vandet er den
hurtig og elegant, på land kluntet og langsom. Nogen gange sover sælen også i havet. Så hænger den i
vandoverfladen med hovedet nedad og løfter automatisk hovedet for at trække luft ca. hvert 15. minut.
Sommetider kravler den op på stranden eller en stor sten i vandet for at hvile sig eller sove.
Sæler spiser fisk, muslinger, krebsdyr, blæksprutter.
Den spiser 5 kg fisk om dagen.

En sæl er mest vågen om dagen. Den er en rigtig dygtig svømmer og kan svømme 25-30 km. i timen. Den er
også en god dykker og kan være under vandet i 15 -20 min. Den bruger tiden til at lege, svømme, dykke og
jage.
Sæler blev totalt fredede i 1976.
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