
Kaskelothvalernes hemmelige liv under overfladen 

En voksen hunkaskelot er lige så lang som en bus og vejer det samme som syv campingvogne. 
På trods af, at kaskelothvaler er et af verdens største dyr, ved vi meget lidt om hvordan de 
lever. Målet med min Ph.D. var at forstå, hvordan disse kæmper jager. 

 

Af Pernille Tønnesen, hvalforsker og Ph.D. fra Institut for Biologi, Aarhus Universitet,  
pernille-t@bio.au.dk 

 

Forestil dig, at du ligger og skvulper rundt i det dejligste varme, turkisblå hav. Pludselig tager du 
en kraftig indånding og dykker lodret ned. Du svømmer nedad og nedad indtil lydene 
forstummer, lyset forsvinder og trykket stiger.  

Du er formentlig vendt tilbage til overfladen længe før du når så vidt. Men hvis du havde været 
en kaskelothval var du fortsat ned i dybet, indtil du nåede de lækreste blæksprutter på ca. 1 
kilometers dybde. 

Desværre trænger intet lys så langt ned i havet. 
Derfor må kaskelothvaler bruge deres hørelse 
for at opfatte, hvad der sker omkring dem. Det 
gør de ved at udstøde kliklyde og så lytte efter 
de ekkoer, der bliver kastet tilbage fra fx 
blæksprutter. Det kaldes ekkolokalisering.  

I min Ph.D. har jeg undersøgt, hvordan 
kaskelothvaler bruger denne 
ekkolokaliseringssans til at finde deres bytte. 

 

På virtuel undervandsrejse med en kaskelothval 

Kaskelothvaler er hemmelighedsfulde dyr. Da jeg ikke selv kan følge med ned i dybet for at se 
hvordan hvalerne jager, har jeg taget andre metoder i brug.  

Til netop dette formål har ingeniører udviklet en lille målepakke på størrelse med en tyk 
smartphone. Målepakken sætter vi på hvalerne med sugekopper, og så optager den de kliklyde 
hvalen udsender, samt hvor dybt hvalen dykker og hvordan den svømmer. 

Efter en dags tid falder målepakken af hvalen, og vi samler den op. Når vi har hevet målingerne 
ud af målepakken, er vi endelig i stand til at genskabe hvalens hidtil hemmelige jagt. 

 



Dyrerigets kraftigste lyd 

Kaskelothvaler laver deres ekkolokaliseringsklik i deres mindst 1 meter lange næse. Denne 
kæmpe næse er en gigantisk lydfabrik, der gør kaskelothvaler i stand til at lave dyrerigets 
kraftigste lyd. Som noget af det første i min Ph.D. ville jeg gerne prøve at forstå, hvorfor 
kaskelothvaler bruger så kraftig lyd. 

Mange forskellige kilder har foreslået, at kaskelothvaler udsender kraftige lydbølger for at 
lamme deres bytte, så byttet er nemt at fange. I mit Ph.D.-arbejde optog vi for første gang 
nogensinde ekkoerne fra en kaskelothvals byttedyr. Disse optagelser viste, at kaskelothvaler 
skruer ned for volumen allerede 20 meter fra deres bytte. Det betyder, at lydintensiteten ved 
byttet aldrig er stor nok til at påvirke dets evne til at svømme. 

Men hvorfor så bruge energi på at klikke så kraftigt? Svaret er, at det gør hvalerne i stand til at 
høre deres bytte på lang afstand. Det er ligesom, når man er nødt til at råbe, hvis man vil sige 
noget til en, der er langt væk. Fra vores optagelser kunne vi udlede, at kaskelothvaler kan høre 
enkelte byttedyr og stimer af byttedyr på en afstand af henholdsvis 300 og 500 meter. 

Dette store overblik giver kaskelothvaler en kæmpe fordel, fordi det gør dem i stand til at 
vurdere, om det kan betale sig at lave et langt og dybt dyk efter føde. Derudover giver deres 
forkromede overblik dem også mulighed for at finde føde i selv udfordrende områder, hvilket 
muligvis forklarer, at kaskelothvaler findes i alle verdens have. 

 

Kaskelothvalernes jagtmarker 

Jeg har altid spekuleret på hvilken en verden, kaskelothvaler jager i. Vi har længe vidst, at 
kaskelothvaler fanger omkring 20 byttedyr i hvert dyk. Mit store spørgsmål var: Er det fordi, de 
kun møder 20 dyr dernede i mørket, eller har de udvalgt de 20 bedste byttedyr ud af et større 
udvalg? 

Byttedyrsekkoerne viste, at det bestemt ikke er en madørken nede på 1 kilometers dybde. 
Vores kaskelothval mødte i gennemsnit godt 200 mulige byttedyr per dyk (rekorden var knap 
900 byttedyr i ét dyk).  

Vi kan endnu ikke sige, om hvalen gik efter det bytte, der svømmede langsomst og derfor var 
lettere at fange, eller om hvalen gik efter et større og mere energiholdigt bytte. Men vi kunne 
se, at hvalen primært fangede føde i områder med forholdsvis få ekkoer. Derved undgik den 
formentlig den forvirring, der kan være forbundet med store samlinger af dyr. 

 

  



Hvalerne vendte det hele på hovedet og snød os forskere 

Det er ikke kun ekkoer fra mange byttedyr, der muligvis kan forstyrre kaskelothvaler. 
Havbunden kan også give kraftige ekkoer, der må gøre det svært for hvalerne at høre de 
væsentligt svagere ekkoer fra deres bytte. 

Kaskelothvaler jager oftest steder, hvor der er meget langt ned til bunden. Men kaskelothvaler i 
New Zealand og Middelhavet jager indimellem helt nede ved havbunden. 

Vi troede, at hvalerne i sådanne tilfælde ville skrue ned for volumen for at undgå voldsomme 
ekkoer fra havbunden. Til vores store forbavselse var det ikke tilfældet. Deres kliklyde gjaldede 
forsat for fuld kraft.  

Det kunne vi simpelthen ikke forstå. Men så opdagede vi, at hvalerne vendte sig om og 
svømmede rygsvømning når de var tæt på havbunden. 

Kaskelothvalers hørelse sidder nemlig i underkæben. Når de vender ryggen til havbunden, 
blokerer deres kæmpe krop for, at ekkoer fra havbunden når deres hørelse. Samtidig kan de 
stadig sagtens høre ekkoer fra byttedyr foran 
dem.  

Hvalerne havde altså fundet på en meget 
smartere løsning, end vi havde forestillet os. 

 

Hvordan lærer man at blive en kaskelothval 

Kaskelothvaler har altså både udviklet en helt speciel ekkolokaliseringssans, og så kan de ændre 
deres jagtadfærd, når miljøet bliver udfordrende. Det fik mig til at spekulere på, hvor lang tid 
det tager kaskelothvaler at lære at jage. 

Baseret på observationer fra havets overflade har forskere tidligere troet, at kaskelothvalsunger 
ikke kan dykke dybt. Man mente, at hunkaskelothvaler lever i sociale grupper for at kunne 
passe hinandens unger, mens mødrene jager i dybet. 

Ved hjælp af vores målepakker kunne vi vise, at kaskelothvaler allerede begynder at dykke dybt 
og ekkolokalisere før de bliver et år gamle. Det viste sig også, at de mange hunner formentligt 
lærer ungerne at ekkolokalisere og at dykke dybt. 

 

De vigtige hvaler 

Kaskelothvaler er ikke kun fascinerende jægere, de spiller også en vigtig rolle for havenes 
økosystemer og jordens atmosfære. 



Kaskelothvaler er toprovdyr. På et år spiser de lige så meget som vi menneskers årlige 
fiskerifangst – altså en hel del. Ved at sørge for, at deres byttedyr ikke bliver for talstærke, er de 
med til at opretholde en vigtige balance i deres fødekæder. 

I et komplekst samspil hjælper kaskelothvaler også med at mindske atmosfærens CO2-indhold. 
Kaskelothvalerne fanger deres bytte på dybt vand, men kommer af med deres afføring i 
havoverfladen. Her kan alger optage de fordøjede nærringstoffer og bruge dem i fotosyntesen, 
der omdanner CO2 til ilt. 

 

Vores ansvar 

Vi mennesker udnytter havene i større og større grad. Det kan give problemer for 
kaskelothvalerne. Vi ser desværre mange eksempler på hvaler, der er viklet ind i fiskeliner eller 
har sår fra sammenstød med skibe. Øget undervandsstøj fra skibe og et begyndende 
dybhavsfiskeri er andre menneskelige aktiviteter, der risikerer at påvirke kaskelothvaler. 

Ved at indsamle viden om hvalernes færden bliver vi klar over hvilke forhold, der er afgørende 
for at hvalerne kan få nok føde, og at arten dermed kan overleve. Derudover gør denne viden 
os bedre i stand til at tage de nødvendige forholdsregler, så vi kan leve i bæredygtig 
sameksistens med de vigtige hvaler.  

Jeg har haft så utroligt mange fantastiske oplevelser med kaskelothvaler. Det er mit store ønske 
og håb, at fremtidige generationer også får mulighed for at opleve suset fra hvalernes verden. 

 

 

 

 

 

    

 

Links:                                                                                 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739450480121970688/ 

https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/oplev-verden-i-selskab-med-en-jagende-
kaskelothval-paa-700-meters-dybde 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/kaskelothvalers-kalve-udvikler-imponerende-
faerdigheder-i-en-overraskende-ung-alder 


