
Características

É o maior dos odontocetos, chegando a acadar
entre 11 e 18 m de lonxitude. Os machos son máis
grandes que as femias. Posúe unha cabeza enorme
con forma cuadrangular e comprimida lateralmente,
coa boca estreita e baixa, na que destacan os den-
tes cónicos, que aparecen de 18 a 25 en cada
mandíbula e encaixan nos alvéolos dos maxilares.
O espiráculo aparece moi adiantado e inclinado á
esquerda. Os lóbulos caudais son anchos e trian-
gulares, co bordo posterior recto. 

A madurez sexual acádase entre os 7-10 anos
no caso das femias, e os 10-19 anos nos machos.
Os partos acontecen na primavera, tras un longo
período de xestación duns 18 meses. A cría é alei-
tada probablemente durante máis de dous anos,
cunha frecuencia entre partos de 4 a 6 anos.

A alimentación baséase en cefalópodes de
tamaño medio a grande, que pode capturar a máis
de 2.500 m. de profundidade. Tamén consome pol-
bos e raias demersais. A frecuencia de alimenta-
ción é diaria.

Intensamente sobreexplotado no século XIX
polos baleeiros americanos ata dezmar a poboación
en todo o mundo. No século XX continuouse a caza
a menor escala, como en Galicia, Madeira e Os
Açores ata que finalmente coa súa protección en
1985 finaliza a matanza, coa esperanza dunha futu-
ra recuperación. Na actualidade a principal ameaza
que sofre esta especie está relacionada co tráfico
marítimo e as faenas pesqueiras.

Comportamento solitario ou en grupos pequenos, de
10 a 15 exemplares con vínculo familiar. Nalgunhas
zonas poden xuntarse máis individuos. Os machos
reprodutores viven en solitario. 

Amplamente distribuído polas augas profundas do
mundo, excepto as árticas. Sempre asociado a canóns
submarinos ou bordo da plataforma continental. Polo
xeral desprázanse no verán cara aos polos e os
machos poden chegar a zonas con xeos flotantes. No
inverno prefiren as augas tépedas ou tropicais. 

Cachalote 

Outros nomes: 
Cachalote común (ESP)
Kaxalotea-zeroia (EUS)
Cachalote (POR)
Sperm whale (ENG)
Kaskelot  (DAN)
Cachalot  (FRA)
Pottwal  (DEU) 
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Surtidor e serie de inmersión
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Proxecto para a conservación das especies de cetáceos

Para a posta en marcha dos Plans de Conservación das
especies de cetáceos protexidas, necesítase unha recom-
pilación de información mínima relativa á ecobiología bási-
ca dispoñible da especie, parámetros mínimos de informa-
ción comportamental, ameazas potenciais e ao establece-
mento de medidas de conservación. Para iso lévase a cabo
o proxecto: Bases para o desenvolvemento dos plans de

conservación das especies de cetáceos protexidas na

“Demarcación mariña noratlántica”.

Ten como obxecto a realización dun completo catálogo
recompilatorio de información das especies de cetáceos
incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para
o desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en

Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español

de Especies Ameazadas, que están presentes no Norte
Peninsular, de Galicia a Euskadi, así como nas augas da
Zona Económica Exclusiva do Estado Español no Noroeste
e Golfo de Biskaia, das que se teña información. 

Este proyecto impulsado por CEMMA-INT conta coa cola-
boración de todas as entidades ambientais que traballan en
cetáceos do Norte: AMBAR, CEMMA, CEPESMA, e EIBE,
contando ademais coa colaboración dos máis importantes
investigadores do Sur de Europa.

CEMMA-INT
www.cemma.org
localcemma@arrakis.es

AMBAR
ww.ambarcetaceos.com/

CEPESMA
www.cepesma.org

EIBE
www.eibeh.org

Situación de protección

A Directiva Hábitat (92/43/CEE) da UE, relativa á conservación

dos hábitats Naturales e da Fauna e Flora Silvestres, nace como
contribución da Unión Europea ao Cumio de Río para a conservación
da biodiversidade (1992). Esta Directiva baséase por unha banda na
designación de áreas de interese para as especies, denominada Rede
Natura 2000, e no establecemento dun réxime común de protección
para as especies estritamente protexidas. 

No Anexo II recóllense as Especies animais e vexetais de interese
comunitario que precisan da designación de zonas especiais de
conservación. Entre estas especies figuran varias especies de cetáce-
os.

A transposición desta normativa á lexislación española e autonómi-
ca dá lugar á inclusión da especie na categoría de protección de
Vulnerable, o que obriga á posta en marcha de Plans de
Conservación.

Ameazas

Esta especie sofre as ameazas das actividades humanas:

Captura accidental en faenas pesqueiras

Contaminación química e acústica

Destrución do hábitat

Sobrepesca

Acoso e persecución por embarcacións de recreo

Impacto da navegación

A análise das ameazas, e a súa incidencia, indica que é nece-
sario a rectificación das mesmas, eliminándoas ou minimizán-
doas, para garantir a supervivencia e bo estado da especie.
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