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Kattegatcentrets spættede sælhun Liv har natten til den 7. august bragt nyt liv til Kattegatcentret, for her fødte hun nemlig en lille sælunge i det store, udendørs sælanlæg. En
længe ventet fødsel, som blev overvåget af et forskerhold fra Syddansk Universitet.
Da dyrepasserne gik hjem lørdag aften, var der tre sæler i sælanlægget – søndag morgen var der fire. Natten
til den 7. august fødte Kattegatcentrets spættede sælhun Liv nemlig den sødeste, lille sælunge med store,
mørke øjne. Fødslen foregik på strandbredden i Kattegatcentrets udendørs naturanlæg klokken cirka 00.40
natten til søndag - og modsat den overraskende hajfødsel i hajtanken tidligere på ugen, var det denne gang
en forventet og også længe ventet fødsel.
”Vi har længe vidst, at Liv var drægtig, men hun har virkelig formået at trække spændingen denne gang. Hun
har nemlig aldrig født senere end den 5. august, og da fødslen længe har virket til at være lige oppe over,
har vi i lang tid været på udkig efter en sælunge. Så det var bare rigtig dejligt søndag morgen at se, at den
endelig var kommet til verden, og at det hele er gået godt,” fortæller Mia Rasmussen, dyrepasser og ansvarlig
for sælerne i Kattegatcentret.
Både mor og unge trives, og når den lille unge ikke er oppe på stranden for at die, plasker den livligt rundt
i sælanlægget.
”Sælungen er ikke en så habil svømmer endnu, så det ser lidt kluntet ud her i starten, når den svømmer rundt
i sælanlægget. Men Liv er heldigvis en meget erfaren mor, der altid er lige i hælene på den og hjælper til,”
fortæller Mia Rasmussen, der endnu ikke har haft lejlighed til at se, om den nye sælunge er en han eller hun.
FORSKERE OVERVÅGEDE SÆLFØDSEL
Det er ikke kun Kattegatcentrets medarbejdere og gæster, der har været spændte på, hvornår Liv ville føde.
Det har et forskerhold fra Syddansk Universitet nemlig også, der den seneste uge har overvåget sælanlægget
for at undersøge den første kommunikation mellem mor og unge.
”Vi har overnattet i Kattegatcentret i flere nætter og har holdt et vågent øje med sælanlægget, og natten til
søndag fødte Liv så endelig, og vi er super spændte på at gennemgå og analysere vores lydoptagelser i
både luft og vand,” fortæller Freja Jakobsen, forskningsassistent på afdelingen for lyd & adfærd på Syddansk
Universitet.
Forskerne har haft flere mikrofoner og kameraer opstillet i sælanlægget og håbet er, at de kan blive klogere
på, hvordan mor og unge kommunikerer både før, under og efter fødslen. Og her er det en stor fordel, at
sælfødslen er foregået i et lukket anlæg og ikke ude i naturen.
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”I naturen er det rigtig svært at følge en drægtig sæl og komme tæt nok på. Det er langt lettere i et lukket
sælanlæg, så vi er super glade for, at Kattegatcentret har åbnet dørene for os, og vi er spændte på at dele
vores resultater, når vi har analyseret dem - og forhåbentligt får vi også mulighed for at undersøge, hvordan
den lille unge udvikler sin kommunikation over tid,” fortæller Freja Jakobsen.
Sælungen vil de næste mange uger være afhængig af mælk fra Liv, men vil tage på i en fart. De første fire-seks
uger får ungen nemlig en fedtholdig mælk på op til 50 procent fedt, der øger dens vægt med hele 500-800
gram om dagen. Efter dieperioden må ungen klare sig selv.
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Natten til søndag den 7. august fødte Liv en nuttet, lille sælunge på strandbredden i Kattegatcentrets
store, udendørs sælanlæg
Tidligere år har Liv født henholdsvis den 23. juli, 27. juli, 31. juli og 5. august
Faren til den nye sælunge er Kattegatcentrets hansæl, Felix
Et forskerhold fra Syddansk Universitet har overvåget sælfødslen med henblik på at undersøge den
første kommunikation mellem mor og unge
Spættede sæler har forlænget drægtighed. Det betyder, at sælerne typisk parrer sig i august måned,
hvorefter fostret ligger i hvilestadie indtil december/januar, hvor udviklingen fortsættes
Spættede sæler føder én unge af gangen. Sælungen vejer som nyfødt cirka 10 kg og måler cirka 80
cm. Sælungen kan svømme med det samme, men bevæger sig lidt kluntet i starten
Sælunger vokser hurtigt. De første fire-seks uger får ungen en fedtholdig mælk på op til 50 procent
fedt, der øger dens vægt med 500-800 gram om dagen. Efter dieperioden må ungen klare sig selv
Når ungen er klar til fast føde, starter den i Kattegatcentret med at få sild. I starten leger den mest med
maden, men den lærer hurtigt, at sild er til at spise. I naturen starter sælunger med at spise søstjerner
og krabber, som er nemme at fange, inden de begynder at fange fisk, som de voksne sæler
Spættede sæler føder deres unger midt på sommeren, hvorfor man i denne periode observerer mange
sælunger i naturen. Det er normalt, at sælunger ofte ligger alene på strandbredden og hyler – og derfor
kaldes efterladte sælunger også for ”hylere”. Men det betyder ikke, at de er blevet efterladt. Moren er
sandsynligvis svømmet ud for at finde føde, og ungen kan være ladt alene i flere timer. Men menneskers
færden i nærheden af ungen kan forhindre, at moren vender tilbage, og derfor er det vigtigt, at man
lader ungen være. Hvis sælen er ilde tilredt, har sygdomstegn eller er alvorligt skadet, skal man ringe
til Dyrenes vagtcentral på 1812 eller til Naturstyrelsen
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Mia Rasmussen, dyrepasser og ansvarlig for sælerne i Kattegatcentret, mail: mra@kattegatcentret,dk,
mobil: 53 35 81 01
Rune Kristiansen, kurator og ansvarlig for dyrehold, mail: rk@kattegatcentret.dk, mobil: 28 72 02 59

