Hajen – et toprovdyr
på godt og ondt

tema|
Af Rune Kristiansen

Hajer kan mærke trykbølger fra svømmende dyr, registrere deres
svage, bioelektriske spændingsfelter samt lugte én dråbe blod i en
milliontedel fortynding. Portræt af et perfekt tilpasset og økologisk
vigtigt – men også meget sårbart rovdyr.

kan flere rækker tænder være i brug, mens
mindst ligeså mange ligger i stilling i hajens gummer. Funktionstiden for én række
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Sårbar kæmpe
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deres bytte. Forsøg har vist, at hajer kan re-

kvenserne af det mangeårige overfiskeri,
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Da hvidhajen ikke har nogen naturlige fjender af betydning og er placeret i toppen af fødekæden, defineres den som et top-rovdyr.
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hovedsageligt at æde ældre, syge og svage
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på Kattegatcentret.

havvand. Disse såkaldte varmblodede hajer

gennem de trofiske niveauer i et økosystem

opnår derved en fordel ved at kunne svøm-

og dermed skabe ubalance. Alle niveauer af

me hurtigere og agere i lynhurtige eksplo-

fødekæden er påvirket af toppen af fødekæ-

sive fremstød på deres jagt efter byttedyr i

den. For eksempel har et studie fra Hawaii
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vist, at reduktionen af tigerhajer satte krab-
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sætning til benfisk – har et let og smidigt
skelet bestående af brusk. Variationen i de

stor. De fleste hajer er kødædende og har
ofte deres økologiske niche som rovdyr nær

Sidelinie

Overfladeporer

ved eller på toppen af fødekæden.
Klasseeksemplet på det ultimative rovdyr i havet forbinder de fleste med den store
hvide haj eller hvidhajen, som den også
kaldes. Da dette imponerende dyr, som kan
være over seks meter som voksent individ,
ikke har nogen naturlige fjender af betyd-
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kaskelot

Lorenzini-ampul

Hajens elektroreceptoriske sans gør, at den kan
registere selv svage elektriske spændinger. Det kan
de bruge til at lokalisere
deres bytte.

Hajer for retten

kaskelot
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