
Spørgsmål 1: Hvor stor er en kaskelothval? 

Som nyfødt kaskelot er du kun 4 meter lang og vejer omkring et ton, men 

du vil vokse op og blive et af verdens største dyr. 

Her er en top 10 over verdens største dyr. Kan du finde ud af hvor på listen 

du vil komme til at ligge når du bliver voksen? 

1. 
24 

meter 

110 

ton 

2. 
19,5 

meter 
57 ton 

3. 
15,5 

meter 
60 ton 

4. 
15,25 

meter 
58 ton 

5. 
15 

meter 

54,5 

ton 

6. 
15 

meter 
54 ton 

7. 
13,25 

meter 

31,25 

ton 

8. 
13,5 

meter 
29 ton 

9. 
14,8 

meter 

22,5 

ton 

10. 
13,5 

meter 

19,5 

ton 



Spørgsmål 2: Hvilke tre dyr ville en kaskelot jage? 

Som unge får du en fed mælk fra din mor eller fra andre kaskelotter i flok-

ken. Nogen unger får kun mælk et års tid, mens andre får i næsten 13 år. 

Når du bliver større, skal du jage ligesom de voksne, men indtil da må du 

vente nær havoverfladen alene eller sammen med et par andre unger fra 

flokken, når de voksne dykker ned i dybet. Nogen gange bliver en voksen 

tilbage for at passe på jer. 

 

Hvilke tre af disse dyr vil du jage når du bliver ældre? 

Kæmpe-

blæksprutte 

Op til 13 m. lang 

Op til 1000 m. 

dybde 

Krill 

Ca. 6 cm lang 

Lever på op til 

8000 m. dybde 

Småfisk 

Ca. 25 cm 

Lever på op til 

250 m. dybde 

Vandloppe 

Ca. 2 mm 

Lever på op til 

400 m– dybde 

Tiarmede  

blæksprutter 

 Ca. 120 cm lang 

Lever på op til 

2000 m. dybde 

Kæmpemund haj 

Op til 5 m. lang 

Lever på op til 

160 m. dybde 
 



Spørgsmål 3: Hvor dybt kan en kaskelot dykke? 

Nu hvor du er gammel nok, skal du selv ned i dybet og jage. Du skal dykke 

helt ned i mørket. Kaskelotter er pattedyr ligesom mennesker, så du har 

brug for luft. Det har dine byttedyr ikke og de lever langt, langt nede. 

Menneskets rekord for at holde vejret i længst tid er lidt over 24 minutter, 

hvilket er helt utroligt i forhold til, hvad et almindeligt menneske kan.  

 

Hvilken af de fem dybder kan en kaskelot dykke til? 

300 m 

500 m 

2200 m 

3000 m 

11000 m 



Spørgsmål 4: Hvordan jager kaskelotter? 

Når du dykker så dybt, kan du næsten ikke se dit bytte. Du er nødt til at 

vende bugen i vejret og kigge opad. Så kan du se byttets sorte silhuet. 

Dit hoved fylder næsten en tredjedel af din krop, men selvom din næse er 

stor, har du ikke en ret god lugtesans. Til gengæld er den fyldt med voksag-

tig spermacetolie. Det er din hjelm, når du skal slås mod andre kaskelotter, 

men lyd rejser også utroligt godt igennem det. 

 

Hvordan bruger du din store næse til at jage i mørke? 

1) Kaskelotten frembringer lyde der lokker byttet til. 

2) Kaskelottens næse kan mærke elektricitet fra byttedyr. 

3) Kaskelotten udsender klik-lyde og mærker ekkoet fra byttet. 



Spørgsmål 5: Hvorfor jagede mennesker kaskelotter? 

Fordi kaskelotter bliver så store, har I næsten ingen naturlige fjender.  

Spækhuggere angriber nogen gange unger,  men de voksne i flokken be-

skytter de små. At jage kaskelotunger er farligt. 

 

Mennesket begyndte at jage kaskelotter i starten af 1700-tallet. Nu er ka-

skelotterne fredede i hele verden. Kun Japan jager stadig lidt. Der var man-

ge grunde til at jage forskellige hvaler dengang. 

Hvilken ting blev kaskelotterne IKKE jaget for? 

Spermacetolie 

Til mad, smøreolie og lampeolie 

Ambra 

Til madlavning, parfume og afrodisiakum. 

Hvalbarder 

Til stivere i tøj, bla. korsetter. 

Spæk 

Til mad, sæbe, smøreolie og lampeolie 

 


