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HVALER  

Hvaler er pattedyr, der er tilpasset livet i de frie vandmasser. De er helt uafhængige af 
tilstedeværelsen af land. 

Typisk for pattedyr er blandt andet, at de føder unger, at de ånder ved lunger, og at de har en 
konstant legemstemperatur på omkring 37 grader. 

Hvaler lever både i kystfarvande og i de åbne oceaner. Nogle få arter findes kun i ferskvand.  

Kroppen er strømlinieformet og huden er glat. Forlemmerne er omdannet til padleformede 
luffer, mens ydre baglemmer mangler. Halen munder ud i en vandret halefinne. De fleste 
hvaler har en rygfinne. Mange arter har et spæklag under huden, der isolerer for varmetab eller 
ophedning. Næseåbningen er højt placeret. Hvaler har en veludviklet høresans (ingen ydre 
ører). Hvaler kan frembringe mange forskellige lyde. De har små øjne og ser måske ikke særlig 
godt. 

Luftens og fødens veje er fuldstændig adskilte. Hvaler kan trække vejret, æde og synke føden 
samtidig. 

Nyrerne er effektive saltudskillelsesorganer. 

Testiklerne (pungen) ligger i kropshulen, og penis er trukket ind i en kønsslids. Hos hunnerne 
er dievorterne skjult i to slidser. 

HVALER INDDELES I 2 MEGET FORSKELLIGE GRUPPER: 
 

Tandhvaler, 

hvis kæber er udstyret med næsten ensartede tænder. Der er meget stor variation i antallet 
af tænder. Det varierer fra art til art og fra individ til individ. Nogle tandhvaler er udstyret 
med et næb. 
 
Bardehvaler,, 

 
der helt mangler tænder, men som i stedet har 2 rækker barder hængende ned fra 
mundhulens loft. Barder er folder fra ganen. Det er vældige hornplader med fine børster 
langs randen. De er dannet af hornstof, keratin, ligesom vore negle. 

  

Der findes i alt ca. 80 hvalarter. Ti af dem er bardehvaler, resten er tandhvaler. 

Der er indtil nu strandet 18 forskellige hvalarter på danske kyster eller observeret i danske 
farvande. 

Bardehvaler kendt fra Danmark: Blåhval, Finhval, Sejhval, Vågehval og Pukkelhval. 
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Tandhvaler kendt fra Danmark: Kaskelot, Døgling, Almindelig næbhval, Hvidhval, 
Halvspækhugger, Spækhugger, Langluffet grindehval, Hvidskæving, Hvidnæse, Almindelig 
delfin, Øresvin, Halvgrindehval og Almindeligt marsvin.  

To hvalarter regnes med til den danske dyreverden, nemlig marsvin og hvidnæse. 

Marsvin er den eneste hval (tandhval), der yngler eller har ynglet i samtlige danske farvande.  

Efter omtalen af blåhval og kaskelot er der en kort omtale af marsvinet. 

I det følgende vil kaskelotten blive omtalt som eksempel på en tandhval og blåhvalen som 
eksempel på en bardehval. 

 

KASKELOT 

Kaskelotten er den største af alle tandhvaler. Hannen kan blive op til 20 meter lang og veje 50 
tons. Hunnerne er en del mindre. De bliver “kun” op til 12 meter lange og med en vægt på 16 
tons.  

Kaskelotten lever i alle verdenshave. I Danmark er der i de senere år strandet en del 
Kaskelotter. Det er altid hanner, der forvilder sig ind til de danske kyster. 

Kaskelotten har et stort hoved (1/3 af dyrets længde). I det kraftigt udviklede forparti findes en 
pukkel oven på kraniet. Denne pukkel indeholder en olieagtig masse, der kaldes spermacet eller 
hvalrav.  

Kaskelotten har ingen rygfinne. Blåsten (hvalens sprøjt) går skråt fremover. Blåsten 
(dampstrålen) ser forskellig ud hos de forskellige hvalarter og er et godt kendetegn. 

Kaskelotten lever ofte i småflokke. Flokke på op til 40 dyr er kendt. 

Kaskelothunnen har en drægtighedsperiode på ca. 16 måneder. 

Hun føder sædvanligvis en unge hvert tredje år. Ungen er ca. 4 meter ved fødslen. I 
begyndelsen lever ungen udelukkende af den fede modermælk (ca. 40 % fedt). Ungen dier i 24 
måneder.  

Kaskelotten kan dykke til 2000 meter (2 km) og være neddykket i et par timer. Det er ganske 
enkelt imponerende. 

Kaskelotten æder først og fremmest blæksprutter, men tager også en del fisk. 

Kaskelotterne vandrer mod polerne om sommeren og mod ækvator om vinteren. 

Kønsmodne hunner lever med deres diende unger i en haremsflok, der ledes af en han. Efter 
afslutningen af dieperioden samles ungerne i flokke, som udelukkende opholder sig i tropiske 
og subtropiske have. 
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Ved kønsmodenhed indlemmes de unge hunner i et harem.  

Unge hanner strejfer omkring også til tempererede havområder. Jo ældre hannerne bliver, jo 
færre dyr vandrer sammen og flokkene bliver til små grupper af kønsmodne hanner. De unge 
hanner kæmper med haremshannen om hunnerne. 

De fortrængte gamle hanner vandrer længst mod syd eller nord. 

  

BLÅHVAL (SE TEGNING AF MOGENS ROTBØL) 

 

 

Blåhvalen er det største dyr, der nogensinde har levet på jorden. 

Det drejer sig virkelig om en kæmpe. Den kan blive op til 30 meter lang og veje op til 150 tons. 
Det svarer til 2000 velvoksne mennesker eller 40 store afrikanske elefanter (elefanten er det 
største nulevende landdyr). Selv de største af dinosaurerne nåede ikke størrelser, der kan måle 
sig med en fuldvoksen blåhval. 

Blåhvalen er blågrå på hele kroppen. Huden er ofte dækket af alger og små skaldyr. Spæklaget 
er de fleste steder omkring 30 cm tykt. Blåhvalen viser jævnligt halen og blåsten 
(udåndingssprøjtet) er op til 9 meter høj. 

Blåhvalen forekommer i flokke på op til 50 dyr. 

Parring og fødsel finder sted om sommeren. 

Drægtighedsperioden er 11 måneder og ungen er ved fødslen 7 meter lang og vejer 2 tons. 
Den vokser hurtigt, vægtforøgelsen er ca. 100 kg pr. dag. Efter 7 måneder er den omkring 16 
meter lang og vejer omkring 23 tons. Omkring 3 år gammel er den kønsmoden. 

Blåhvalen lever udelukkende af lyskrebs. Den æder 2,5 tons i døgnet. Dette kæmpedyr lever 
således af havets mindste dyr, plankton. 

Blåhvalen kan dykke ned til godt 100 meter og være neddykket i op til 50 minutter. 

Blåhvalen er truet over hele sit udbredelsesområde. 
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Der findes bestande i Sydpolarhavet, det nordlige Stillehav og Nordatlanten. 

Det anslås, at der lever mellem 6000 og 13000 blåhvaler i verdenshavene. 

Hvalerne bruger lyde i deres indbyrdes kommunikation. Lydene er almindeligvis meget dybe. 
Disse lyde er meget kraftige, og kan høres af andre hvaler over store afstande. 

  

 

 

Nogle "blåhvaltal" 
længde 27 m  
omfang  14 m  
kæbens længde  7 m  
luffens længde 4 m  
halefinnens længde 6 m  
spæk 25.000 kg  
kød 56.000 kg  
knogler  22.000 kg  
tunge    3.000 kg  
lunger    1.200 kg  
hjerte      600 kg  
nyrer      550 kg  
mavesæk          400 kg  
tarme    1.600 kg  
lever      950 kg  
blod    8.000 kg  
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MARSVINET (SE FOTO AF DØDT MARSVIN PÅ STRANDEN) 
 

  

Marsvinet hører til tandhvalerne. I hver kæbehalvdel sidder der omkring 25 spatelformede 
tænder.  

Marsvinet er den mest almindelige hval i alle danske farvande. Marsvinet kan ses hele året.  

Den lille tandhval kan du være heldig at se i havet, enten enkeltvis eller i mindre flokke, men 
normalt finder du hvalen strandet (druknet). Mange gange mangler der noget af hvalen, det er 
sikkert mågerne, der har været i gang med at spise. Mange marsvin drukner i fiskernes net 

Hvalen bliver typisk mellem 130 og 150 cm lang og vejer mellem 50 og 80 kg. Hunnen er 
større end hannen. Nyfødte unger er ca. 80 cm lange med en vægt på ca. 7 kg. 

Midt på ryggen sidder en lille trekantet rygfinne. Oversiden er mørk og bugen er hvid. 

Marsvinet lever af fisk og spiser omkring 5 kg om dagen. 

Kan dykke ned til 60 meter og være neddykket i op til 6 minutter. 

Svømmehastigheden er 20 km/t. 

Marsvinet kan blive over 20 år gammel.  

  

 


