
 

Valar och delfiner runt Kanarieöarna 

Kanarieöarna är en av de platser i världen där man kan finna flest arter av 
valar och delfiner på en mindre yta, och den plats i Europa som har flest 
arter. Att många olika arter av valar trivs mycket nära öarna beror på 
Kanarieöarnas geografiska läge. Öarna befinner sig där gränsen går för 
kallare vatten norrifrån och varmare vatten från södra trakter. Det är just i 
närheten av öarna som dessa områden möts. Många valar lever här 
permanent, andra vissa delar av året. Några arter passerar bara öarna på 
väg till andra delar av Atlanten.    
Man har sett minst 26 arter av de drygt 80-tal som finns i hela världen.  
Det finns ett stort antal valar som lever här hela året för det finns god 
tillgång på föda tack vare temperaturen i havet. Det är mycket djupt i 
havet mellan Gran Canaria, Teneriffa, La Palma, La Gomera och El 
Hierro, vilket passar valar bra. Runt Fuerteventura och Lanzarote är det 
inte lika djupt men där trivs Småhuvudvalen Zifio (Ziphius cavirostris) och 
det förekommer även att större valar kommer dit.   
  
Calderon tropical, Kortfenad grindval (Globicephala macrorhynhus)   
Mellan La Gomera och Teneriffa finns en av de största kolonierna av 
grindvalar i världen. Det är en unik koloni då den håller till ganska nära 
kusterna och består av ca 350 djur. Det är tydligt att den här platsen 
uppfyller grindvalarnas behov av rätt vattentemperatur och tillgången på 
föda är också bra. Den består huvudsakligen av blötdjur.   
Grindvalarna har fått sitt latinska namn av sitt stora huvud där den har ett 
naturligt ekolod som hjälper valen att lokalisera födan. De hör till de 
mindre valarna, honan blir bara ca 3,2 meter lång och hanen 4-5 meter 
lång. De väger mellan 1 200 och 1 300 kg. De lever i grupper på 
10-20 djur och gruppen består oftast av ett par fullvuxna honor och unga 
valar av båda könen. De vuxna hanarna simmar oftast ensamma eller två 
och två. Grindvalarna simmar mycket långsamt hela tiden med samma 
regelbundna rörelser. Under dagen vilar de sig mest och på natten söker 
de föda.  
  



Kaskelotvalen eller Pottval Cachalote (Physeter macrocephalus)
Grupper av kaskelotvalar lever ständigt här runt öarna, främst norr om 
Gran Canaria och mellan Gran Canaria och Teneriffa och även söder om 
Fuerteventura. Under vissa perioder av året kommer det också hit 
kaskelotvalar från Azorerna och Madeira. I valens tarmar bildas ambra, ett 
ämne som förr var eftertraktat för parfymtillverkning. 
  
Delfin mular, Öresvin (Tursiops truncatis) 
Dessa delfiner är mycket vanliga runt öarna, de är ganska stora och 
förväxlas ofta med tumlaren. De lever i grupper på ca 100 djur som i sin 
tur delar upp sig i smågrupper på 5-10 djur. De kan bli ca 30 år gamla.   
  
Delfín moteado, Tygeldelfin (Stenella frontalis)  Mycket aktiv delfin som 
gärna simmar framför och intill fartyg. De är vanliga här under sommar-
månaderna och det verkar som antalet tygeldelfiner  bara ökar.  

Av andra valar och delfiner som kommer hit regelbundet eller vid vissa 
tillfällen kan nämnas: 
Delfin común, Sadeldelfin (Delphinus delphis) som är mycket vanlig 
speciellt mellan Gran Canaria och Teneriffa och även vid Lanzarote. 
Delfin de diente rugoso, Näbbdelfin (Steno Bredanensis) som 
kommer till öarna under våren.   
Delfin listado, Strimmig delfin (Stenella Coerualba) är mycket vanlig 
runt alla öarna men speciellt vid Fuerteventura.   
Zifio, Småhuvudsval (Ziphius cavirostris) är vanlig nära Fuerteventura.
Calderon Gris, Rissos delfin (Grampus griseus) ingår i underfamiljen 
Grindvalar och är en mycket stor delfin. Under vinter och vår är den 
relativt vanlig nära kusten på flera av öarna, speciellt norr om Gran 
Canaria, Teneriffa, Lanzarote och Fuerteventura.   

Bild 1 och 2 Calderon Gris, Rissos delfin (Grampus griseus) ingår i 
underfamiljen Grindvalar. 



Ballena azul Blåval (Balaenoptera musculus) passerar öarna på vintern.
Rorcual común, Sillval (Balencophtera pgysalus) är relativt vanlig runt 
flera av öarna. Den kommer i slutet av vintern och början av våren. 
Cachalote pigmeo, Pygmékaskelot (Kogia Breviceps) och 
Yubarta Knölval (Meliaptera novaenngriae) är mycket sällsynt besökare.  
Ballena vasca, Nordkapare (Eublaena glacialas) observerades för första 
gången nära La Gomera 1998. 
Orca, Späckhuggare (Orcinus orla) passerar öarna ibland när de följer 
stim av tonfisk.    
  
Man kan med lite tur skåda valar året om men det är störst chanser 
mellan december och maj då fler arter vistas här. Det finns flera 
båtbolag som gör utflykter från öarna för valskådning. Dessa båtar 
måste ha speciella tillstånd och respektera flera regler som tex 
att inte komma alltför nära valarna, inte uppehålla sig nära valarna 
för länge och att det inte får komma för många båtar på samma 
gång.   
  
Lite kuriosa:  
Redan kung Juba II av Mauritanien som levde 100 år före Kristus gjorde 
observationer om valarna runt öarna.     
I utgrävningar som man har gjort av urinnevånarnas grottor har man 
funnit ben och tandrester av valar. Valarna söker sig oftast till en 
strand när de känner sig sjuka och håller på att dö.  
Många äldre dokument vittnar om hur befolkningen tog till vara på 
döda valar som flöt i land. Av valarnas fett fick man bränsle till lyktor 
och man tog tillvara på allt på djuren, som tex i maj 1747 när man i 
gryningen fann 37 valar som låg döda på stranden i La Luzbukten i 
Las Palmas.   
På 1700-talet skapade man en valfångstflotta i Arguineguin . Trots 
att man fick hjälp av erfarna valfångare från Baskien i norra 
Spanien blev inte resultatet vad man hade hoppats på. En 
valstjärtfena i rondellen i Arguineguin påminner om att finns gott om 
valar nära ön.  
Svensk-kanariska Regina Malles Ekman har tagit fotografierna av 
valarna och delfinerna. Det är ovanligt att kunna fotografera valar 
och delfiner så nära hamnen i Las Palmas och fotografierna 
prydde omslaget på lokala dagstidningar och inne i reportaget. 
Observera husen vid kusten i bakgrunden på fotografierna.  



Regina är marinbiolog och har ägnat mycket tid att studera valar 
och delfiner runt La Isleta på Gran Canaria. Hon har också hållit 
föredrag på klubben och visat fotografier och vi hoppas att hon kan 
komma till klubben igen under säsongen 2022/2023.   

  

Bild 3 Kaskelottval är vanlig nära Gran 
Canaria. Det finns en permanent koloni här 
och dessutom många som lever här under 
perioder.

Bild 4 Delfin moteado Tygeldelfin 
(Stenella frontalis)  
 

Bild 5  Delfin mular, Öresvin 
(Tursiops truncatis) 



 

Bild 6 Marinbiologen Regina Malles Ekman               

Bild 7 Undervisningsmaterial för skolbarn på Kanarieöarna


