Gråsæl
Sælen lever i havet og på sandbankerne bl.a.
ved Vadehavet. Sælen svømmer med
bagbenene, mens forbenene især anvendes til
styring, ved spurt og på land. Sælen holder
varmen med et tykt spæklag under huden.
Sælens særlige blodkredsløb gør, at den kan
holde varmen i koldt vand. Det varme blod i
sælens krop er med til at opvarme det
nedkølede blod fra sælens luffer.
Udseende
Gråsælen har et længere og mere fladt hoved
end den spættede sæl. Dens snude er også
klart længere og dens tænder er
kegleformede.
Pelsfarven er ofte grå med en del mørkere
pletter, men den kan varierer en del.
Fuldvoksne hanner kan være næsten sorte i
pelsen.

Føde
Gråsælen æder fisk, krebsdyr og bløddyr.
Den æder flere forskellige arter af fisk som fx
tobis, torsk, kulmule, sej, ålekvabbe, laks,
forskellige fladfisk og aborre (i brakvand).
Levested
I Danmark findes de fleste gråsæler i Østersøen
omkring Bornholm og i Vadehavet.
Gråsælen lever i Europa i havet omkring
Skandinavien, Storbritannien, Island og langs
de nordøstligste kyster i Nordamerika.
Fjender
Gråsælen har ingen fjender i Danmark, men må
som den spættede sæl reguleres (skydes), hvis
den ødelægger fiskeredskaber. Det kræver en
speciel tilladelse.

Unger
Gråsælen føder kun én unge ad gangen. Den
bliver født i den kolde tid omkring
december/januar. Den har en tyk hvid pels,
der hedder en lanugopels. Ungen har ikke
noget spæklag til at holde varmen på dette
tidspunkt. Pelsen varmer kun når den er tør,
så derfor går den helst ikke i vandet før den
har opbygget et godt spæklag.
Alder
Man kender et eksempel på et dyr i
fangenskab, der blev 46 år.

Sælens sanser
Sælens sanser er tilpasset et liv i vand. Den
har knurhår omkring snuden og over øjnene,
som kan hjælpe den i dens fødesøgning. Hvert
hår er forsynet med talrige nervefibre.
I vandet hjælper knurhårene sælerne med at
finde bytte – specielt i uklart /mørkt vand. Fx
i Vadehavet. Sælerne er altså i stand til at
registrere de vandbevægelser fisk danner, når
de svømmer. Dens ører sidder inde bag
pelsen og den har altså ikke et ydre øre som
fx en søløve.

Det store ta’ selv bord

Sjov information:
Gråsælhannerne kan veje over 300 kg og er
Danmarks største rovdyr. Hannerne er større
end hunnerne – ofte dobbelt så store.
Gråsælens artsnavn på latin er ”gryptus”,
hvilket direkte oversat betyder ”krumnæse”.

