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Blåhval

¤Birgitte Rubæk
Blåhval (Balaenoptera musculus)
Engelsk: Blue whale
Tysk: Blauwal
Fransk: Rorqual bleu
Spansk: Ballena azul
Beskrivelse
Kæmpemæssig stor, men strømlinjeformet hval. Rygfinnen er ofte ret lille og sidder på ryggens sidste
fjerdedel. Halefinnens flige er meget brede og udgør ofte 1/4 del af dyrets totale længde.
I Nordatlanten bliver blåhvalen ikke så stor som sine artsfæller i det nordlige Stillehav eller på
Sydhalvkuglen. Den maksimale længde er alligevel enorm med 28 m. Voksne dyr er mellem 23 og 28
m lange og vejer omkring 125 t. Nyfødte er 7 m lange og vejer 2500 kg.
Der er 270-395 sorte op til 1 m lange barder i hver side af overkæben. På bugen er der mellem 55 og
88 furer.
Udbredelse
Blåhvalens bestande i Nordatlanten blev stærkt udpinte og der findes i dag måske mindre end 500
tilbage i Nordatlanten, disse er især koncentreret om den vestlige side. Blåhvaler ses med en vis
jævnlighed ved Grønlands vestkyst. Langs de vesteuropæiske kyster er ikke registreret strandinger af
denne art siden 1936. I de senere år er der dog atter observeret individer ved Azorerne og i
Biscayabugten.
Adfærd.
Flokstørrelse angives til 1-2 dyr. Nogle gange er der langt flere dyr samlet i fourageringsområderne.
Dykketider, dykkesekvens, dykkedybde afhænger af hvalens aktivitet. Er hvalen afslappet blæser den
hvert 10. til 20. Sekund i 2 til 6 minutter for så at dykke mellem 5 og 20 minutter. Den maksimale
dykkedybde angives til 150 m. Kan accelerere til hastigheder på op til 30 km/t. Blåsten er høj.
Rygfinnen dukker op i godt tid efter at hovdet har brudt overfladen. Viser halen når den dykker ned.
Visse dyr er tilnærmelige, andre undviger skibe. Kun unge udviser luftadfærd hos denne art med
kraftspring. Voksne dyr tyer til slag med halen og lufferne.
Forplantning:
Begge køn bliver kønsmodne i en alder af ca 8 år, når hunner og hanner er hhv 23 og 21 m lange.
Fødsler og parringer foregår om vinteren. Drægtigheden varer 10-12 måneder og efterfølges af en 7
måneder lang diegiving. Ungen tiltager 91 kg i vægt om dagen eller 3.6 kg i timen!
Føde:
Består udelukkende af lyskrebs
Naturlige fjender:
Spækhuggere. For unger kan store hajarter også udgøre en fare.
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Relation til mennesket:
Udsat for meget intensiv hvalfangst fra 1860erne til midten af 1900-tallet med deltagelse fra norsk,
islandsk, skotsk, og spansk side, men artens betydning for den samlede fangst blev ret hurtigt
reduceret.
Lignende arter:
Blåhvalen blotte størrelse og dens farvetegning og den meget lille rygfinne gør at den normalt ikke kan
forveksles med nogen anden art. Den eneste anden hval der bare nogenlunde når blåhvalen i
størrelse er finhvalen. Den har til gengæld en helt anderledes formet og større rygfinne.
Danske fund og observationer
To danske fund fra 1931 (Årøsund) og 1936 (Spirbakken ved Skagen).

Blåhvalen fra 1931 flænses på Holmen i København

Tekst: Carl C. Kinze
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