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?
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En kaskelot bliver i gennemsnit 13,5 meter lang, men hanner kan blive
helt op til lidt over 20 meter.
Alle dyrene i top 10 er hvaler, men kaskelotten er den eneste tandhval på
listen. Alle de andre hvaler er bardehvaler.
Selvom du kun er nummer 7 på listen, er det dig der jager det største bytte.
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Spørgsmål 2: Hvilke tre dyr ville en kaskelot jage?
Som unge får du en fed mælk fra din mor eller fra andre kaskelotter i flokken. 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?

Kæmpemund haj
Op til 5 m. lang
Lever på op til
160 m. dybde

Småfisk
Ca. 25 cm
Lever på op til
250 m. dybde

Krill
Ca. 6 cm lang
Lever på op til
8000 m. dybde

Vandloppe
Ca. 2 mm
Lever på op til
400 m– dybde

Kæmpeblæksprutte
Op til 13 m. lang
Op til 1000 m.
dybde

Tiarmede
blæksprutter
Ca. 120 cm lang
Lever på op til
2000 m. dybde

Kaskelotter spiser ikke plankton, så det er de tre største dyr.
Kaskelotter hører til den gruppe af hvaler, der hedder tandhvaler.
Sådan hedder de, fordi de har tænder. Andre tandhvaler er f.eks. delfinerne
og narhvalerne. Kaskelotter lever mest af forskellige slags tiarmede blæksprutter, der ikke bliver så store, men deres bytte kan dog være meget,
meget større.
Bardehvalerne har en masse trævler kaldet barder i stedet for tænder. De
tager vand ind i munden, som de så skubber ud gennem barderne. Alle
trævlerne fungerer som en si, så smådyrene, der er blevet suget ind, ikke
kan komme ud igen. De bliver slugt i stedet for.
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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?
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En kaskelot kan dykke til 2250 meters dybde
Det dybeste punkt i havet er i Marianergraven: Challengerdybet er 11.000
meter under havets overflade. Småhovedet hval har rekorden blandt
pattedyr med et dyk på næsten 3000 m. Blåhvalen dykker slet ikke så dybt.
Dens bytte lever meget tættere på overfladen. Det dybeste den dykker er
omkring 500 meter. Det dybeste et menneske har dykket er 332 meter,
men det var med dykkerudstyr og meget farligt.
Kaskelotten kan dykke næstdybest af alle pattedyr: 2250 meter. Den holder vejret i over halvanden time for at gøre det.
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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 voksagtig 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.

Kaskelotter udsender klik-lyde og finder bytte ved hjælp af ekkoet.

Hvalen udsender helt utroligt høje KLIK og mærker ekkoet fra
omgivelserne gennem olien i dets hovede. Faktisk har kaskelotten op til 1900 liter olie i hovedet!
Klik-lydene bruges også til at kommunikere med andre kaskelotter. Lyden er faktisk en af de HØJESTE i dyreverdenen.

1) Kaskelotten frembringer lyde, der lokker byttet til.
Nej, men vildkatten margay lokker aber til ved at lyde
som en babyabe.

2) Kaskelottens næse kan mærke elektricitet fra byttedyr.
Nej, men blandt andet næbdyr og visse hajer finder
bytte på denne måde.

3) Kaskelotten udsender klik-lyde og mærker ekkoet
fra byttet.
Ja. Delfiner og flagermus bruger også ”biosonar” til at
finde bytte.

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 beskytter de små. At jage kaskelotunger er farligt.
Mennesket begyndte at jage kaskelotter i starten af 1700-tallet. Nu er kaskelotterne fredede i hele verden. Kun Japan jager stadig lidt. Der var mange grunde til at jage forskellige hvaler dengang.
Hvilken ting blev kaskelotterne IKKE jaget for?

Spæk
Til mad, sæbe, smøreolie og lampeolie

Hvalbarder
Til stivere i tøj, bla. korsetter.

Spermacetolie
Til mad, smøreolie og lampeolie

Ambra
Til madlavning, parfume og afrodisiakum.

Kaskelotter blev ikke jaget for hvalbarder
Kaskelotter er tandhvaler, og har derfor ikke barder. Bardehvaler blev mest
jagtet på grund af deres tykke spæk, fordi de var nemmere at fange ,og fordi de flyder, når de dør. Kaskelotter synker, og de angreb nogen gange hvalfangerbådene, når der blev kastet harpuner efter dem - forståeligt nok.
Selvom mennesket ikke jager kaskelotter længere, er de stadig en trussel
mod hvalen på grund af forurening og overfiskeri der påvirker byttedyr.

Mange steder spiste man slet ikke hvalkød. Man brugte kun spækken, som
er hvalens fedtlag, til at lave olie med.
Spæk
Spæk var den vigtigste grund til hvalfangst. Man lavede
blandt andet lampeolie af det. Det var sådan man fik lys
i sine lamper, før man begyndte at bruge petroleum.
Hvalbarder
Barderne fik man fra bardehvaler som blåhvalen og rethvalen. De blev mest fanget for deres spæk, men barderne kunne også sælges til det bedre borgerskab.
Spermacetolie
Kaskelotten blev først og fremmest jaget for spermacetolie. Olien brændte bedre og renere end almindelig
hvalolie og var også et bedre smøremiddel.
Ambra
Ambra er meget sjældent. Det laves i kaskelottens tarm
som beskyttelse mod spiste blæksprutters næb. Klumperne laves lidt ligesom muslingernes perler.

