
Whale

Scien&fic	  classifica&on

Kingdom:	  	   Animalia

Phylum:	  	   Chordata

Class:	  	   Mammalia

Subclass:	  	   Eutheria

Order:	  	   Cetacea

Whale	  (origin	  Old	  English	  hƿæl)	  is	  the	  common	  name	  for	  various	  marine	  mammals	  of	  the	  order	  Cetacea.	  	  

The	  term	  whale	  some&mes	  refers	  to	  all	  cetaceans,	  but	  more	  oHen	  it	  excludes	  dolphins	  and	  porpoises,	  
which	  belong	  to	  suborder	  Odontoce&	  (toothed	  whales).	  This	  suborder	  also	  includes	  the	  sperm	  whale,	  
killer	  whale,	  pilot	  whale,	  and	  beluga	  whale.	  The	  other	  Cetacean	  suborder	  Mys&ce&	  (baleen	  whales),	  are	  
filter	  feeders	  that	  eat	  small	  organisms	  caught	  by	  straining	  seawater	  through	  a	  comblike	  structure	  found	  
in	  the	  mouth	  called	  baleen.	  This	  suborder	  includes	  the	  blue	  whale,	  the	  humpback	  whale,	  the	  bowhead	  
whale	  and	  the	  minke	  whale.	  All	  Cetacea	  have	  forelimbs	  modified	  as	  fins,	  a	  tail	  with	  horizontal	  flukes,	  and	  
nasal	  openings	  (blowholes)	  on	  top	  of	  the	  head.

Whales	  range	  in	  size	  from	  the	  blue	  whale,	  the	  largest	  animal	  known	  to	  have	  ever	  existed[3]	  at	  35	  m	  (115	  
H)	  and	  136	  tonnes	  (134	  long	  tons;	  150	  short	  tons),	  to	  various	  pygmy	  species,	  such	  as	  the	  pygmy	  sperm	  
whale	  at	  3.5	  m	  (11	  H).

Whales	  collec&vely	  inhabit	  all	  the	  world's	  oceans	  and	  number	  in	  the	  millions,	  with	  annual	  popula&on	  
growth	  rate	  es&mates	  for	  various	  species	  ranging	  from	  3-‐13%.[4]	  For	  centuries,	  whales	  have	  been	  
hunted	  for	  meat	  and	  as	  a	  source	  of	  raw	  materials.	  By	  the	  middle	  of	  the	  20th	  century,	  however,	  industrial	  
whaling	  had	  leH	  many	  species	  seriously	  endangered,	  leading	  to	  the	  end	  of	  whaling	  in	  all	  but	  a	  few	  
countries.

Taxonomy

Cetaceans	  are	  divided	  into	  two	  suborders:

	  	  	  	  The	  largest	  suborder,	  Mys&ce&	  (baleen	  whales)	  are	  characterized	  by	  baleen,	  a	  sieve-‐like	  structure	  in	  
the	  upper	  jaw	  made	  of	  kera&n,	  which	  it	  uses	  to	  filter	  plankton	  from	  the	  water.

	  	  	  	  Odontoce&	  (toothed	  whales)	  bear	  sharp	  teeth	  for	  hun&ng.	  Odontoce&	  also	  include	  dolphins	  and	  
porpoises.

Both	  cetaceans	  and	  ar&odactyl	  are	  now	  classified	  under	  the	  super-‐order	  Cetar&odactyla	  which	  includes	  
both	  whales	  and	  hippopotamuses.	  Whales	  are	  the	  hippopotamus's	  closest	  living	  rela&ves.[5]

Evolu/on

All	  cetaceans,	  including	  whales,	  dolphins	  and	  porpoises,	  are	  descendants	  of	  land-‐living	  mammals	  of	  the	  
Ar&odactyl	  order	  (even-‐toed	  ungulates).	  Both	  are	  related	  to	  the	  Indohyus	  (an	  ex&nct	  semi-‐aqua&c	  deer-‐



like	  ungulate)	  from	  which	  they	  split	  around	  54	  million	  years	  ago.[6][7]	  Primi&ve	  whales	  probably	  first	  
took	  to	  the	  sea	  about	  50	  million	  years	  ago	  and	  became	  fully	  aqua&c	  about	  5-‐10	  million	  years	  later.[8]

Anatomy

Like	  all	  mammals,	  whales	  breathe	  air,	  are	  warm-‐blooded,	  nurse	  their	  young	  with	  milk	  from	  mammary	  
glands,	  and	  have	  body	  hair.

Beneath	  the	  skin	  lies	  a	  layer	  of	  fat	  called	  blubber,	  which	  stores	  energy	  and	  insulates	  the	  body.	  Whales	  
have	  a	  spinal	  column,	  a	  ves&gial	  pelvic	  bone,	  and	  a	  four-‐chambered	  heart.	  The	  neck	  vertebrae	  are	  
typically	  fused,	  trading	  flexibility	  for	  stability	  during	  swimming.

Blowhole(s)

Whales	  breathe	  via	  blowholes;	  baleen	  whales	  have	  two	  and	  toothed	  whales	  have	  one.	  These	  are	  located	  
on	  the	  top	  of	  the	  head,	  allowing	  the	  animal	  to	  remain	  mostly	  submerged	  whilst	  breathing.	  Breathing	  
involves	  expelling	  excess	  water	  from	  the	  blowhole,	  forming	  an	  upward	  spout,	  followed	  by	  inhaling	  air	  
into	  the	  lungs.	  Spout	  shapes	  differ	  among	  species	  and	  can	  help	  with	  iden&fica&on.

Appendages

The	  body	  shape	  is	  fusiform	  and	  the	  modified	  forelimbs,	  or	  fins,	  are	  paddle-‐shaped.	  The	  end	  of	  the	  tail	  is	  
composed	  of	  two	  flukes,	  which	  propel	  the	  animal	  by	  ver&cal	  movement,	  as	  opposed	  to	  the	  horizontal	  
movement	  of	  a	  fish	  tail.	  Although	  whales	  do	  not	  possess	  fully	  developed	  hind	  limbs,	  some	  (such	  as	  
sperm	  whales	  and	  baleen	  whales)	  possess	  discrete	  rudimentary	  appendages,	  which	  may	  even	  have	  feet	  
and	  digits.	  Most	  species	  have	  a	  dorsal	  fin.

Den11on

Toothed	  whales,	  such	  as	  the	  sperm	  whale,	  possess	  teeth	  with	  cementum	  cells	  overlying	  den&ne	  cells.	  
Unlike	  human	  teeth,	  which	  are	  composed	  mostly	  of	  enamel	  on	  the	  por&on	  of	  the	  tooth	  outside	  of	  the	  
gum,	  whale	  teeth	  have	  cementum	  outside	  the	  gum.	  Only	  in	  larger	  whales,	  where	  the	  cementum	  has	  
been	  worn	  away	  on	  the	  &p	  of	  the	  tooth,	  does	  enamel	  show.

Instead	  of	  teeth,	  Baleen	  whales	  have	  a	  row	  of	  plates	  on	  the	  upper	  side	  of	  their	  jaws	  that	  resemble	  the	  
"teeth"	  of	  a	  comb.

Ears

The	  whale	  ear	  has	  specific	  adapta&ons	  to	  the	  marine	  environment.	  In	  humans,	  the	  middle	  ear	  works	  as	  
an	  impedance	  matcher	  between	  the	  outside	  air’s	  low	  impedance	  and	  the	  cochlear	  fluid’s	  high	  
impedance.	  In	  aqua&c	  mammals	  such	  as	  whales,	  however,	  there	  is	  no	  great	  difference	  between	  the	  
outer	  and	  inner	  environments.	  Instead	  of	  sound	  passing	  through	  the	  outer	  ear	  to	  the	  middle	  ear,	  whales	  
receive	  sound	  through	  the	  throat,	  from	  which	  it	  passes	  through	  a	  low-‐impedance	  fat-‐filled	  cavity	  to	  the	  
inner	  ear.

Life	  history/behavior

Reproduc1on



Males	  are	  called	  'bulls',	  females,	  'cows'	  and	  newborns,	  'calves'.	  Most	  species	  do	  not	  maintain	  fixed	  
partnerships	  and	  females	  have	  several	  mates	  each	  season.

The	  female	  delivers	  usually	  a	  single	  calf	  tail-‐first	  to	  minimize	  the	  risk	  of	  drowning.	  Whale	  cows	  nurse	  by	  
ac&vely	  squir&ng	  milk,	  so	  fagy	  that	  it	  has	  the	  consistency	  of	  toothpaste,	  into	  the	  mouths	  of	  their	  young.	  	  
Nursing	  con&nues	  for	  more	  than	  a	  year	  in	  many	  species,	  and	  is	  associated	  with	  a	  strong	  bond	  between	  
mother	  and	  calf.	  Reproduc&ve	  maturity	  occurs	  typically	  at	  seven	  to	  ten	  years.	  This	  mode	  of	  reproduc&on	  
produces	  few	  offspring,	  but	  increases	  survival	  probability.

Socializa1on

Whales	  are	  known	  to	  teach,	  learn,	  cooperate,	  scheme,	  and	  even	  grieve.

Sleep

Unlike	  most	  animals,	  whales	  are	  conscious	  breathers.	  All	  mammals	  sleep,	  but	  whales	  cannot	  afford	  to	  
become	  unconscious	  for	  long	  because	  they	  may	  drown.	  It	  is	  thought	  that	  only	  one	  hemisphere	  of	  the	  
whale's	  brain	  sleeps	  at	  a	  &me,	  so	  they	  rest	  but	  are	  never	  completely	  asleep.

Surfacing	  behavior

Many	  whales	  exhibit	  behaviors	  such	  as	  breaching	  and	  tail	  slapping	  that	  expose	  large	  parts	  of	  their	  
bodies	  to	  the	  air.

Lifespan

Whale	  lifespans	  vary	  among	  species	  and	  are	  not	  well	  characterized.	  Whaling	  leH	  few	  older	  individuals	  to	  
observe	  directly.	  	  	  R.M.	  Nowak	  of	  Johns	  Hopkins	  University	  es&mated	  that	  humpback	  whales	  may	  live	  as	  
long	  as	  77	  years.	  	  In	  2007,	  a	  19th	  century	  lance	  fragment	  was	  found	  in	  a	  bowhead	  whale	  off	  Alaska,	  
sugges&ng	  the	  individual	  could	  be	  between	  115	  and	  130	  years	  old.	  	  Aspar&c	  acid	  racemiza&on	  in	  the	  
whale	  eye,	  combined	  with	  a	  harpoon	  fragment,	  indicated	  an	  age	  of	  211	  years	  for	  another	  male,	  which,	  if	  
true	  would	  make	  bowheads	  the	  longest-‐lived	  extant	  mammal	  species.	  	  	  The	  accuracy	  of	  this	  technique	  
has	  been	  ques&oned	  because	  racemiza&on	  did	  not	  correlate	  well	  with	  other	  da&ng	  methods.

Vocaliza1on	  

Some	  species,	  such	  as	  the	  humpback	  whale,	  communicate	  using	  melodic	  sounds,	  known	  as	  whale	  song.	  
These	  sounds	  can	  be	  extremely	  loud,	  depending	  on	  the	  species.	  Sperm	  whales	  have	  only	  been	  heard	  
making	  clicks,	  while	  toothed	  whales	  (Odontoce&)	  use	  echoloca&on	  that	  can	  generate	  about	  20,000	  
wags	  of	  sound	  (+73	  dBm	  or	  +43	  dBw[20])	  and	  be	  heard	  for	  many	  miles.	  Whale	  vocaliza&on	  is	  likely	  to	  
serve	  many	  purposes,	  including	  echoloca&on,	  ma&ng,	  and	  iden&fica&on.

Ecology

Feeding

Whales	  are	  generally	  classed	  as	  predators,	  but	  their	  food	  ranges	  from	  microscopic	  plankton	  to	  very	  large	  
animals.



Toothed	  whales	  eat	  fish	  and	  squid	  which	  they	  hunt	  by	  use	  of	  echoloca&on.	  Orcas	  some&mes	  eat	  other	  
marine	  mammals,	  including	  whales.

Baleen	  whales	  such	  as	  humpbacks	  and	  blues	  feed	  only	  in	  arc&c	  waters,	  ea&ng	  mostly	  krill.	  They	  imbibe	  
enormous	  amounts	  of	  seawater	  which	  they	  expel	  through	  their	  baleen	  plates.	  The	  water	  is	  then	  
expelled	  and	  the	  krill	  is	  retained	  on	  the	  plates	  and	  then	  swallowed.	  	  	  Whales	  do	  not	  drink	  seawater	  but	  
indirectly	  extract	  water	  from	  their	  food	  by	  metabolizing	  fat.	  	  

Whale	  Pump

A	  recent	  discovery	  of	  a	  posi&ve	  influence	  on	  the	  produc&vity	  of	  ocean	  fisheries	  has	  been	  agributed	  to	  
whales	  in	  what	  has	  been	  termed	  a	  "whale	  pump."	  Whales,	  they	  found,	  carry	  nutrients	  such	  as	  nitrogen	  
from	  the	  depths	  where	  they	  feed	  back	  to	  the	  surface.	  This	  func&ons	  as	  an	  upward	  biological	  pump,	  
reversing	  the	  assump&on	  of	  some	  scien&sts	  that	  whales	  accelerate	  the	  loss	  of	  nutrients	  to	  the	  bogom.	  
They	  note	  that	  this	  nitrogen	  input	  in	  the	  Gulf	  of	  Maine	  is	  "more	  than	  the	  input	  of	  all	  rivers	  combined,"	  
some	  23,000	  metric	  tons	  each	  year."	  

Rela/on	  to	  humans

Whaling

Some	  species	  of	  large	  whales	  are	  listed	  as	  endangered	  by	  mul&na&onal	  organiza&ons	  such	  as	  CITES	  
along	  with	  governments	  and	  advocacy	  groups	  primarily	  due	  to	  whaling's	  impacts.	  They	  have	  been	  
hunted	  commercially	  for	  whale	  oil,	  meat,	  baleen	  and	  ambergris	  (a	  perfume	  ingredient	  from	  the	  intes&ne	  
of	  sperm	  whales)	  since	  the	  17th	  century.	  	  	  At	  its	  peak	  in	  1846,	  the	  American	  whaling	  industry	  employed	  
more	  than	  70,000	  people	  and	  736	  vessels.	  	  	  More	  than	  2	  million	  were	  taken	  in	  the	  early	  20th	  century,	  
and	  by	  the	  middle	  of	  the	  century,	  many	  popula&ons	  were	  severely	  depleted.

The	  Interna&onal	  Whaling	  Commission	  banned	  commercial	  whaling	  in	  1986.	  	  The	  ban	  is	  not	  absolute,	  
however,	  and	  some	  whaling	  con&nues	  under	  the	  auspices	  of	  scien&fic	  research	  (some&mes	  not	  proved)	  
or	  aboriginal	  rights;	  current	  whaling	  na&ons	  are	  Norway,	  Iceland	  and	  Japan	  and	  the	  aboriginal	  
communi&es	  of	  Siberia,	  Alaska	  and	  northern	  Canada.

Bycatch

Several	  species	  of	  small	  whales	  are	  caught	  as	  bycatch	  in	  fisheries	  for	  other	  species.	  In	  the	  Eastern	  
Tropical	  Pacific	  tuna	  fishery,	  thousands	  of	  dolphins	  drowned	  in	  purse-‐seine	  nets,	  un&l	  preven&ve	  
measures	  were	  introduced.	  Gear	  and	  deployment	  modifica&ons,	  and	  eco-‐labelling	  (dolphin-‐safe	  or	  
dolphin-‐friendly	  brands	  of	  tuna),	  have	  contributed	  to	  a	  reduc&on	  in	  dolphin	  mortality	  by	  tuna	  vessels.

Naval	  sonar

Environmentalists	  speculate	  that	  advanced	  naval	  sonar	  endangers	  some	  cetaceans,	  including	  whales.	  In	  
2003	  Bri&sh	  and	  Spanish	  scien&sts	  suggested	  in	  Nature	  that	  the	  effects	  of	  sonar	  trigger	  whale	  beachings	  
and	  to	  signs	  that	  such	  whales	  have	  experienced	  decompression	  sickness.	  	  Responses	  in	  Nature	  the	  
following	  year	  discounted	  the	  explana&on.

Mass	  beachings	  occur	  in	  many	  species,	  mostly	  beaked	  whales	  that	  use	  echoloca&on	  for	  deep	  diving.	  The	  
frequency	  and	  size	  of	  beachings	  around	  the	  world,	  recorded	  over	  the	  last	  1,000	  years	  in	  religious	  tracts	  



and	  more	  recently	  in	  scien&fic	  surveys,	  have	  been	  used	  to	  es&mate	  the	  popula&on	  of	  various	  whale	  
species	  by	  assuming	  that	  the	  propor&on	  of	  the	  total	  whale	  popula&on	  beaching	  in	  any	  one	  year	  is	  
constant.	  Beached	  whales	  can	  give	  other	  clues	  about	  popula&on	  condi&ons,	  especially	  health	  problems.	  
For	  example,	  bleeding	  around	  ears,	  internal	  lesions,	  and	  nitrogen	  bubbles	  in	  organ	  &ssue	  suggest	  
decompression	  sickness.

Following	  public	  concern,	  the	  U.S.	  Defense	  department	  was	  ordered	  by	  the	  9th	  Circuit	  Court	  to	  strictly	  
limit	  use	  of	  its	  Low	  Frequency	  Ac&ve	  Sonar	  during	  peace&me.	  Agempts	  by	  the	  UK-‐based	  Whale	  and	  
Dolphin	  Conserva&on	  Society	  to	  obtain	  a	  public	  inquiry	  into	  the	  possible	  dangers	  of	  the	  Royal	  Navy's	  
equivalent	  (the	  "2087"	  sonar	  launched	  in	  December	  2004)	  failed	  as	  of	  2008.	  The	  European	  Parliament	  
has	  requested	  that	  EU	  members	  refrain	  from	  using	  the	  powerful	  sonar	  system	  un&l	  an	  environmental	  
impact	  study	  has	  been	  carried	  out.

Other	  environmental	  disturbances

Other	  human	  ac&vi&es	  have	  been	  suggested	  by	  marine	  biologists	  to	  adversely	  impact	  whale	  
popula&ons,	  such	  as	  collisions	  with	  ships	  and	  propellers,	  poisoning	  by	  waste	  contaminants	  and	  the	  
unregulated	  use	  of	  fishing	  gear	  that	  catches	  anything	  that	  swims	  into	  it.

In	  mythology

Whales	  were	  ligle	  understood	  for	  most	  of	  human	  history	  as	  they	  spend	  up	  to	  90%	  of	  the	  lives	  
underwater,	  only	  surfacing	  briefly	  to	  breathe.[28]	  They	  also	  include	  the	  largest	  animals	  on	  the	  planet,	  so	  
it	  is	  not	  surprising	  that	  many	  cultures,	  even	  those	  that	  have	  hunted	  them,	  hold	  them	  in	  awe	  and	  feature	  
them	  in	  their	  mythologies.

In	  China,	  Yu-‐kiang,	  a	  whale	  with	  the	  hands	  and	  feet	  of	  a	  man	  was	  said	  to	  rule	  the	  ocean.

In	  the	  Tyrol	  region	  of	  Austria	  it	  was	  said	  that	  if	  a	  sunbeam	  were	  to	  fall	  on	  a	  maiden	  entering	  
womanhood,	  she	  would	  be	  carried	  away	  in	  the	  belly	  of	  a	  whale.

Paikea,	  the	  youngest	  and	  favourite	  son	  of	  the	  chief	  Uenuku	  from	  the	  island	  of	  Mangaia	  in	  the	  present	  
day	  Cook	  Islands	  in	  New	  Zealand	  was	  said	  by	  the	  Ka&	  Kuri	  people	  of	  Kaikoura	  to	  have	  come	  from	  the	  
Pacific	  Islands	  on	  the	  back	  of	  a	  whale	  many	  centuries	  before.	  	  The	  novel	  and	  movie	  Whale	  Rider	  follow	  
the	  trials	  of	  a	  girl	  named	  Paikia,	  who	  lives	  in	  such	  a	  culture.

The	  whale	  features	  in	  Inuit	  crea&on	  myths.	  When	  ‘Big	  Raven',	  a	  deity	  in	  human	  form,	  found	  a	  stranded	  
whale,	  he	  was	  told	  by	  the	  Great	  Spirit	  where	  to	  find	  special	  mushrooms	  that	  would	  give	  him	  the	  
strength	  to	  drag	  the	  whale	  back	  to	  the	  sea	  and	  thus	  return	  order	  to	  the	  world.

The	  Tlingit	  people	  of	  northern	  Canada	  said	  that	  the	  Orcas	  were	  created	  when	  the	  hunter	  Natsihlane	  
carved	  eight	  fish	  from	  yellow	  cedar,	  sang	  his	  most	  powerful	  spirit	  song	  and	  commanded	  the	  fish	  to	  leap	  
into	  the	  water.

In	  Icelandic	  legend	  a	  man	  threw	  a	  stone	  at	  a	  fin	  whale	  and	  hit	  the	  blowhole,	  causing	  the	  whale	  to	  burst.	  
The	  man	  was	  told	  not	  to	  go	  to	  sea	  for	  twenty	  years	  but	  in	  the	  nineteenth	  year	  he	  went	  fishing	  and	  a	  
whale	  came	  and	  killed	  him.



In	  East	  African	  legend	  King	  Sulemani	  asked	  God	  that	  He	  might	  permit	  him	  to	  feed	  all	  the	  beings	  on	  earth.	  
A	  whale	  came	  and	  ate	  un&l	  there	  was	  no	  corn	  leH	  and	  then	  told	  Sulemani	  that	  he	  was	  s&ll	  hungry	  and	  
that	  there	  were	  70,000	  more	  in	  his	  tribe.	  Sulemani	  then	  prayed	  to	  God	  for	  forgiveness	  and	  thanked	  the	  
creature	  for	  teaching	  him	  a	  lesson	  in	  humility.

Some	  cultures	  associate	  divinity	  with	  whales,	  such	  as	  among	  Ghanaians	  and	  Vietnamese,	  who	  
occasionally	  hold	  funerals	  for	  beached	  whales,	  a	  throwback	  to	  Vietnam's	  ancient	  sea-‐based	  Austro-‐
asia&c	  culture.	  The	  whale	  is	  a	  revered	  creature	  to	  Vietnamese	  fishermen.	  They	  are	  respectully	  
addressed	  as	  "Lord".	  If	  one	  finds	  a	  stranded	  whale	  corpse,	  one	  is	  in	  charge	  of	  holding	  the	  funeral	  for	  the	  
"Lord"	  as	  if	  it	  was	  one's	  own	  parent.

The	  story	  of	  Jonah	  being	  swallowed	  by	  a	  whale	  also	  is	  told	  in	  the	  Qur'an.

Whales	  in	  the	  Bible

The	  Bible	  expressly	  men&ons	  whales	  many	  &mes:

	  	  	  	  Genesis	  1:21	  And	  God	  created	  great	  whales,	  and	  every	  living	  creature	  that	  moveth,	  which	  the	  waters	  
brought	  forth	  abundantly,	  aHer	  their	  kind,	  and	  every	  winged	  fowl	  aHer	  his	  kind:	  and	  God	  saw	  that	  it	  was	  
good.

	  	  	  	  Job	  7:12	  Am	  I	  a	  sea,	  or	  a	  whale,	  that	  thou	  segest	  a	  watch	  over	  me?

	  	  	  	  Maghew	  12:40	  For	  as	  Jonas	  was	  three	  days	  and	  three	  nights	  in	  the	  whale’s	  belly;	  so	  shall	  the	  Son	  of	  
man	  be	  three	  days	  and	  three	  nights	  in	  the	  heart	  of	  the	  earth.

	  	  	  	  Lamenta&ons	  4:3	  Even	  the	  sea	  monsters	  draw	  out	  the	  breast,	  they	  give	  suck	  to	  their	  young	  ones:	  the	  
daughter	  of	  my	  people	  is	  become	  cruel,	  like	  the	  ostriches	  in	  the	  wilderness.

It	  is	  apparent	  that	  Jeremiah	  recognized	  that	  some	  great	  fish	  are	  mammals.	  The	  English	  word	  "monster",	  
(used	  in	  the	  ordinary	  sense	  of	  a	  "huge	  animal",)	  is	  used	  in	  the	  Bible	  in	  Jeremiah's	  Lamenta&ons	  to	  refer	  
to	  whales.



Cá voi

Cá voi là tên gọi chung cho các loài động vật có vú 
khác nhau sống ở biển thuộc bộ Động-vật-ở-biển-
có-vú (Cetacea). Tên cá voi, đôi khi, để chỉ tất cả 
các loài động vật biển có vú, nhưng thường xuyên 
hơn, nó không bao gồm cá heo lớn (dolphin) và cá 
heo nhỏ (porpoise), thuộc họ Odontoceti (cá voi có 
răng). Họ cá voi có răng này cũng bao gồm cá nhà 
táng (sperm whale), cá voi sát thủ (killer whale - 

Orcas), cá 
voi hoa tiêu 
(pilot 
whale), và cá voi trắng (beluga whale - white whale). 
Họ cá voi Mysticeti (cá voi tấm sừng hàm), một họ cá 
voi khác, là cá voi ăn sinh vật nhỏ đánh bắt bằng cách 
lọc nước biển thông qua một cấu trúc giống như cái 
lược ở trong miệng gọi là tấm sừng hàm (baleen).  Họ 
cá voi này bao gồm cá voi xanh (blue whale), cá voi 
lưng gù (humpback whale), cá voi phá băng (bowhead 
whale – còn gọi là cá voi đầu tàu) và cá ông nhỏ 
(Minke whale - 

cá voi Minke).  Tất cả cá voi đều có chi trước (forelimbs) 
thay đổi như vây (fins), đuôi ngang, và lỗ mũi 
(blowholes) trên đỉnh đầu.

Cá voi có kích thước lớn như con cá voi xanh, loài động 
vật lớn nhất còn tồn tại, dài 35 m (115 ft) và nặng 136 
tấn Anh (150 tấn Mỹ), cho tới các loài cá voi nhỏ khác 
nhau, chẳng hạn cá nhà táng nhỏ  (pygmy sperm whale) 
chỉ dài có 3,5 m (11 ft).

Cá voi sống ở tất cả các đại dương của thế giới và có 
hàng triệu con, với ước tính tốc độ tăng trưởng dân số 
hàng năm đối với các loài khác nhau dao động từ 3 tới 13 phần trăm (3%-13%) .  Trong nhiều 
thế kỷ, cá voi đã bị săn bắt để lấy thịt và làm nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 20, 
công nghiệp đánh bắt cá voi đã làm nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng, dẫn đến việc chấm dứt 
đánh bắt cá voi ngoại trừ ở một số ít quốc gia.

Phân loại

Động-vật-ở-biển-có-vú được chia thành hai họ (suborders):

    Họ cá voi tấm sừng hàm (Mysticeti), là họ lớn nhất, được đặc trưng bởi tấm sừng hàm 
(baleen), một cấu trúc giống như lưới lọc ở hàm trên làm bằng keratin, mà chúng sử dụng để 
lọc các sinh vật phù du (plankton) trong nước.

    Họ cá voi có răng (Odontoceti) có những chiếc răng sắc nhọn để săn bắt.  Họ cá voi có răng 
cũng bao gồm cá heo lớn (dolphin) và cá heo nhỏ (porpoise).

cá voi sát thủ (killer whale - Orcas)

cá voi trắng (beluga whale - white whale)

cá voi xanh



Cả hai bộ Động-vật-ở-biển-có-vú và Động-vật-móng-guốc-ngón-chẵn (artiodactyls) được phân 
loại theo ngành Cetartiodactyla bao gồm cả cá voi và bộ Động-vật-ở-sông-có-vú 
(hippopotamuses).  Cá voi là họ hàng gần nhất của hà mã (hippopotamus).

Quá trình tiến hóa

Tất cả các loài động vật ở biển có vú là hậu duệ của động vật có vú sống trên đất của bộ Động-
vật-móng-guốc-ngón-chẵn (Artiodactyl). Cả hai đều liên quan đến Indohyus (động vật bán thủy 
sản móng guốc, giống như hươu, đã tuyệt chủng) đã tách ra khoảng 54 triệu năm trước.  Cá 
voi nguyên thủy có thể đầu tiên đã ra biển khoảng 50 triệu năm trước đây và sống hoàn toàn ở 
biển khoảng 5-10 triệu năm sau đó.

Giải phẫu học

Giống như tất cả các động vật có vú, cá voi hít thở không khí, có máu nóng, nuôi con bằng sữa 
từ các tuyến vú, và có lông trên cơ thể của chúng.

Bên dưới da có một lớp chất béo được gọi là mỡ, dùng để dự trữ năng lượng và cách nhiệt cơ 
thể. Cá voi có một cột sống, xương vùng chậu thuộc về tàn tích, và trái tim bốn ngăn. Các đốt 
sống cổ thường dính liền; tính linh hoạt của cổ bị mất đi đổi lại cho sự cân bằng của cơ thể 
trong quá trình bơi.

Lỗ phun nước (blowholes)

Cá voi hít thở qua lỗ phun nước (blowholes); cá voi tấm sừng hàm có hai lỗ phun nước, cá voi 
có răng có một lỗ phun nước. Những lỗ phun nước nằm trên đỉnh đầu, cho phép con vật vẫn 
thở được trong khi phần lớn cơ thể ngập trong nước.  Khi cá voi thở, nước dư thừa được xịt ra 
từ các lỗ phun nước, tạo thành vòi, tiếp theo đó cá voi hít không khí vào phổi.  Hình dạng vòi 
nước phun lên có thể giúp xác định các loài cá voi khác nhau.

Tứ chi (Appendages)

Cơ thể cá voi có hình thoi (fusiform) và chi trước, hoặc vây, trở thành mái chèo.  Cuối đuôi trở 
thành hai con sán (flukes), giúp cho cá voi bơi lên thẳng đứng, trái ngược với chuyển động 
ngang của một cái đuôi cá thường. Mặc dù cá voi không có chân sau phát triển đầy đủ, một số 
cá voi (chẳng hạn như cá nhà táng và cá voi tấm sừng hàm) có chi riêng biệt thô sơ, thậm chí 
có thể có chân và ngón.  Hầu hết các loài cá voi có một vây lưng (dorsal fin).

Cách mọc răng

Cá voi có răng, chẳng hạn như cá nhà táng nhỏ, có răng với các tế bào chân răng (cementum) 
nằm phía trên các tế bào răng (dentine). Không giống như răng con người, được cấu tạo chủ 
yếu bởi men răng (enamel) bọc bên ngoài các phần của răng phiá trên của lợi, răng cá voi có tế 
bào chân răng (cementum) bọc bên ngoài lợi. Chỉ có cá voi lớn, nơi mà các các tế bào chân 
răng đã bị bào mòn trên mặt của răng, men răng mới lộ ra.

Thay vì có răng, cá voi tấm sừng hàm có một hàng đĩa ở phía trên của hàm tương tự như 
"răng" của lược.

Tai

Tai cá voi đã thích nghi đặc biệt cho môi trường biển.  Ở con người, tai giữa hoạt động như một 
khớp trở kháng (impedance matcher) đặt giữa trở kháng thấp (low impedance) của không khí 



bên ngoài và trở kháng cao (high impedance) của chất lỏng ốc tai (cochlear fluid).  Tuy nhiên, 
trong cơ thể các loài động vật có vú ở biển, như cá voi, không có sự khác biệt lớn giữa môi 
trường bên ngoài và bên trong. Thay vì âm thanh đi qua tai ngoài vào tai giữa, cá voi nhận 
được âm thanh thông qua cổ họng, từ đó nó đi qua một khoang chứa đầy chất béo có trở 
kháng thấp vào tai trong.



Cách sống / sinh hoạt

Sinh sản

Hầu hết các loài cá voi không duy trì quan hệ đối tác cố định và cá voi cái có nhiều bạn tình mỗi 
mùa.

Cá voi cái thường sinh một cá voi con duy nhất; trước tiên, để giảm thiểu nguy cơ chết đuối. Cá 
voi cái nuôi con bằng cách bơm sữa, rất béo và đặc giống như kem đánh răng, vào miệng cá 
voi con. Cá voi cái nuôi con hơn một năm và liên hệ giữa cá voi mẹ và cá voi con rất mật thiết ở 
nhiều loài. Cá voi trưởng thành và sinh sản thường từ 7 tới 10 năm.  Đây là phương thức sinh 
sản tạo ra con cái ít, nhưng xác suất sống sót cao.

Xã hội

Cá voi biết giảng dạy, học tập, hợp tác, lập kế hoạch, và thậm chí đau buồn.

Ngủ

Không giống như hầu hết động vật, cá voi thở có ý thức. Tất cả các động vật có vú ngủ, nhưng 
cá voi không thể ngủ lâu bởi vì chúng có thể bị chết đuối. Người ta cho rằng chỉ có một bán cầu 
não của cá voi ngủ từng lúc thay phiên nhau, vì vậy chúng nghỉ ngơi nhưng không bao giờ 
hoàn toàn ngủ.

Vẫy nước

Nhiều loài cá voi biểu hiện hành vi như là đập nước và vẫy đuôi phơi bày phần lớn cơ thể của 
chúng trong không khí.

Tuổi thọ

Tuổi thọ của cá voi khác nhau giữa các loài và không đặc trưng. Sự đánh bắt cá voi làm cho ít 
có cá lớn tuổi để quan sát trực tiếp.  R.M. Nowak của Đại học Johns Hopkins ước tính rằng cá 
voi lưng gù (humpback whale) có thể sống lâu đến 77 năm. Trong năm 2007, một mảnh giáo 
(lance) từ thế kỷ 19 đã được tìm thấy trong một con cá voi phá băng (bowhead whale) ngoài 
khơi Alaska, cho thấy cá voi này có thể sống được giữa 115 và 130 năm tuổi. Aspartic axit 
(Aspartic acid) raxemic hóa (racemization) trong mắt cá voi, kết hợp với một mảnh mũi giáo 
(harpoon), cho thấy tuổi một cá voi đực khác là 211 năm, điều đó, nếu đúng, sẽ làm cho cá voi 
phá băng (bowheads) là loài sống lâu nhất còn tồn tại trong các loài động vật có vú.  Độ chính 
xác của kỹ thuật này đã được đặt câu hỏi vì sự raxemic hóa không tương hợp lắm (not 
correlate well - không tương quan và phù hợp lắm) với các phương pháp định tuổi khác.

Ngôn ngữ

Một số loài, chẳng hạn như cá voi lưng gù, giao tiếp bằng âm thanh du dương, được gọi là bài 
hát cá voi. Những âm thanh này có thể cực kỳ lớn, tùy thuộc vào loài. Cá nhà táng nhỏ chỉ làm 
được tiếng nhấp chuột, trong khi cá voi có răng (Odontoceti) sử dụng định vị bằng tiếng vang 
có thể tạo ra khoảng 20.000 watt của âm thanh (73 dBm hoặc 43 dBW) và được nghe xa từ 
nhiều dặm. Tiếng hát cá voi có khả năng phục vụ nhiều mục đích, bao gồm định vị bằng tiếng 
vang, giao phối, và nhận diện.



Sinh thái học

Thức ăn

Cá voi thường được phân loại như động vật ăn thịt, nhưng thực phẩm của chúng bao gồm từ vi 
sinh vật phù du (microscopic plankton) cho đến động vật rất lớn.

Cá voi có răng ăn cá và mực mà chúng săn bằng cách sử dụng định vị bằng tiếng vang. Cá voi 
sát thủ (killer whale - Orcas) đôi khi ăn các loài động vật ở biển có vú khác, bao gồm cá voi.

Cá voi tấm sừng hàm như cá voi lưng gù (humpbacks) và cá voi xanh (blues) chỉ ăn thức ăn 
trong vùng biển Bắc cực, ăn uống chủ yếu là loài nhuyễn thể (krill). Chúng hớp thụ một lượng 
lớn nước biển mà chúng phun qua các tấm sừng hàm của chúng.  Nước sau đó được thoát ra 
và nhuyễn thể bị giữ lại trên các tấm sừng hàm và sau đó bị nuốt. Cá voi không uống nước biển 
nhưng gián tiếp lấy nước từ thức ăn của chúng bằng cách chuyển hóa chất béo.

Bơm cá voi (whale bump)

Một khám phá gần đây về một ảnh hưởng tích cực đến năng suất của nghề cá biển đã được 
quy cho cá voi ở những gì được gọi là một "con cá voi bơm."  Người đã tìm thấy cá voi mang 
theo các chất dinh dưỡng như nitrogen từ độ sâu nơi chúng ăn trở lại mặt biển. Điều này có 
chức năng như một máy bơm sinh học đem các chất dinh dưỡng lên, đảo ngược các giả định 
của một số nhà khoa học rằng cá voi đẩy nhanh việc mất các chất dinh dưỡng từ mặt biển 
xuống dưới đáy biển. Họ nhận thấy rằng nitrogen nhận vào trong vùng Vịnh Maine "nhiều hơn 
so với sự nhận nitrogen vào của tất cả các con sông kết hợp", khoảng 23.000 tấn mỗi năm. "



Quan hệ với con người

Sự đánh cá ông

Theo các tổ chức đa quốc gia như Công ước CITES cùng với các chính phủ và các nhóm ủng 
hộ, một số loài cá voi lớn được liệt kê như bị nguy cơ tuyệt chủng, chủ yếu là do tác động săn 
bắt cá voi. Chúng đã bị săn bắt thương mại cho dầu cá voi, thịt, tấm sừng hàm và long diên 
hương (ambergris - một thành phần nước hoa từ ruột cá nhà táng nhỏ) từ thế kỷ 17.  Tại đỉnh 
cao vào năm 1846, ngành công nghiệp đánh bắt cá voi của Mỹ đã sử dụng hơn 70.000 người 
và 736 tàu. Hơn 2 triệu cá voi đã bị giết trong những năm đầu thế kỷ 20, và vào giữa thế kỷ này, 
nhiều quần thể đã bị cạn kiệt.

Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế đã cấm đánh bắt cá voi thương mại vào năm 1986. Lệnh cấm 
này không phải là tuyệt đối, tuy nhiên, và một số việc săn bắt cá voi vẫn tiếp tục dưới chiêu bài 
nghiên cứu khoa học (đôi khi không chứng minh) hoặc các quyền của thổ dân. Các quốc gia 
đánh bắt cá voi hiện nay là Na Uy, Iceland và Nhật Bản và các cộng đồng thổ dân của Siberia, 
Alaska và phía bắc Canada.

Sự đánh cá voi do tình cờ (Bycatch)

Một số loài cá voi nhỏ bị đánh bắt như sản lượng tình cờ trong ngành thủy sản cho các loài cá 
khác. Trong thuỷ sản cá ngừ nhiệt đới Đông Thái Bình Dương, hàng ngàn con cá heo bị chết 
đuối trong ví-lưới vây (purse-seine nets), cho đến khi các biện pháp phòng ngừa đã được giới 
thiệu. Thiết bị và triển khai sửa đổi, và ghi nhãn sinh thái (cá heo an toàn hoặc cá heo thân 
thiện của thương hiệu cá ngừ), đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong cá heo do tàu cá ngừ gây ra.

Siêu âm (Sonar) cuả Hải quân 

Các nhà môi trường suy đoán rằng siêu âm tiên tiến cuả hải quân đe dọa một số loài động vật 
biển có vú, bao gồm cá voi. Năm 2003, các nhà khoa học Anh và Tây Ban Nha đề xướng trong 
tạp chí Nature (Thiên-nhiên) ảnh hưởng của sóng siêu âm gây ra nạn cá voi mắc cạn 
(beachings)	  và các dấu hiệu cá voi bị bệnh ngộp nước (decompression sickness). Năm sau tạp 
chí Nature phản bác cách giải thích dó.

Mắc cạn hàng loạt (mass beachings)	  xảy ra ở nhiều loài, chủ yếu là những loài cá voi sử dụng 
mỏ để định vị bằng tiếng vang (echolocation) khi lặn sâu. Tần suất và kích thước của nạn mắc 
cạn trên khắp thế giới, ghi nhận trong hơn 1.000 năm qua kinh thư (religious tracts) và gần đây 
hơn qua nghiên cứu khoa học, đã được sử dụng để ước tính dân số của loài cá voi khác nhau 
bằng cách giả định rằng tỷ lệ của tổng dân số cá voi mắc cạn trong bất kỳ một năm là không 
đổi.  Nạn cá voi mắc cạn có thể cung cấp cho các đầu mối khác về điều kiện dân số, đặc biệt là 
vấn đề sức khỏe. Ví dụ, chảy máu xung quanh tai, tổn thương nội bộ, và bong bóng nitrogen 
trong mô nội tạng dẫn đến bệnh ngộp nước.

Theo sau sự quan tâm cuả dư luận, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được lệnh của Tòa Kháng án 
Liên Bang (the 9th Circuit Court) hạn chế sự sử dụng của sóng siêu âm tần số thấp trong thời 
bình. Những nỗ lực của Hiệp hội bảo tồn cá voi và cá heo đặt trụ sở tại Anh để có được một 
cuộc điều tra công khai về những mối nguy hiểm tương tự gây ra bởi Hải quân Hoàng gia (hệ 
thống siêu âm “Sonar 2087" đưa ra vào tháng Mười Hai năm 2004 bị thất bại vào năm 2008). 



Nghị viện châu Âu đã yêu cầu các thành viên EU không được sử dụng hệ thống sóng siêu âm 
mạnh cho đến khi một nghiên cứu tác động môi trường đã được thực hiện.

Các rối loạn môi trường khác

Các nhà hải sinh học đã đề xuất các hoạt động khác của con người có ảnh hưởng xấu đến 
quần thể cá voi, chẳng hạn như va chạm với tàu và cánh quạt, ngộ độc bởi các chất gây ô 
nhiễm chất thải và sử dụng bất hợp pháp các ngư cụ đánh bắt bất cứ loài vật gì bơi vào đó.

Trong thần thoại (mythology)

Cá voi được hiểu biết rất ít trong lịch sử loài người khi chúng dành đến 90% của cuộc sống 
dưới nước, chỉ có nổi lên bề mặt một thời gian ngắn để thở.  Chúng cũng là các loài động vật 
lớn nhất trên hành tinh, vì vậy không đáng ngạc nhiên khi nhiều nền văn hóa, thậm chí những 
người săn bắt chúng, sợ hãi và tạo hình tượng cá voi trong truyền thuyết của họ.

Ở Trung Quốc, Yu-Kiang, một con cá voi với những bàn tay và bàn chân của người được cho là 
thống trị đại dương.

Trong vùng Tyrol của Áo có tương truyền rằng nếu một tia nắng rơi vào một cô gái khi dậy thì, 
cô sẽ bị cuốn vào trong bụng của một con cá voi.

Người Kuri Kati ở Kaikoura nói rằng nhiều thế kỷ trước Paikea, con trai út và yêu thích của tù 
trưởng Uenuku từ hòn đảo Mangaia trong quần đảo Cook hiện nay ở New Zealand, đến từ 
quần đảo Thái Bình Dương trên lưng của một con cá voi.  Cuốn tiểu thuyết và phim Cưỡi voi 
(Whale Rider) diễn tả các cố gắng của cô gái tên là Paikia, một người sống trong nền văn hóa 
như vậy.

Cá voi được sáng tạo trong huyền thoại Inuit. Khi Big Raven, một vị thần trong hình dáng con 
người, tìm thấy một con cá voi bị mắc kẹt, ông đã được Chúa Thánh Thần nói nơi để tìm nấm 
đặc biệt cho anh ta sức mạnh để kéo con cá voi trở lại biển và sau do đó trở về cai trị thế giới .

Những người Tlingit ở miền bắc Canada cho biết rằng các con cá Orcas được tạo ra khi ông 
thợ săn Natsihlane khắc tám con cá từ cây tuyết tùng màu vàng, hát bài thần chú mạnh mẽ 
nhất của ông và ra lệnh cho các con cá nhảy xuống nước.

Theo huyền thoại của người Iceland một người đàn ông đã ném đá vào một con cá voi vây và 
đánh trúng lỗ phun nước, làm cho cá voi bị vỡ mặt. Người đàn ông được bảo là không đi biển 
trong hai mươi năm nhưng đến năm thứ mười chín, ông đi câu cá và một con cá voi đã đến và 
giết ông ta.

Theo truyền thuyết ở Đông Phi vua Sulemani hỏi Đức Chúa Trời rằng Ngài có thể cho phép ông 
nuôi tất cả các chúng sinh trên trái đất. Một con cá voi đã đến và ăn cho đến khi không còn trái 
bắp nào và sau đó nó nói với Sulemani rằng nó vẫn còn đói và còn hơn 70.000 con cá voi trong 
bộ tộc của nó. Sulemani sau đó cầu nguyện xin Thiên Chúa tha thứ và cảm ơn các sinh vật 
giảng dạy cho ông ta một bài học khiêm nhường.

Một số nền văn hóa kết hợp thiên tính với cá voi, chẳng hạn như người Ghana và Việt Nam, đôi 
khi tổ chức đám táng cho cá voi mắc cạn trôi vào bãi biển, một sự trở ngược về nền văn hóa cổ 
xưa của Việt Nam trên biển Austro-Asiatic. Cá voi là một sinh vật được kính trọng đối với ngư 
dân Việt Nam. Họ trân trọng gọi cá voi là "Ông". Nếu có ai thấy một xác cá voi bị mắc cạn trôi 
vào bờ, người đó có trách nhiệm tổ chức táng lễ cho "Ông", như thể cá voi là cha mẹ của mình.



Câu chuyện của Jonah bị nuốt chửng bởi một con cá voi cũng được kể trong kinh Qur'an.

Cá voi trong Kinh Thánh

Kinh Thánh đề cập đến cá voi nhiều lần:

    Genesis 1:21 Đức Chúa Trời đã tạo ra những con cá voi lớn, và mọi tạo vật sống chuyển 
động, mà nước đã làm ra dồi dào, và mỗi loài cầm có cánh theo sau đó: Thiên Chúa thấy rằng 
điều đó là tốt.

    Job 7:12 Tôi có phải là biển, hoặc một con cá voi, mà người canh chừng tôi?

    Matthew 12:40 Như Jonas ở ba ngày và ba đêm trong bụng cá voi; Con Người cũng được để 
ba ngày ba đêm trong lòng đất.

    Lamentations 04:03 Ngay cả những con quái vật biển còn rút vú ra, chúng cho con chúng bú: 
con gái của dân tộc tôi [trở nên] tàn nhẫn, như đà điểu nơi hoang dã.

Rõ ràng rằng Jeremiah công nhận rằng một số loài cá lớn là động vật có vú. Từ tiếng Anh "quái 
vật", (được sử dụng trong nghĩa thông thường của một động vật khổng lồ ") được sử dụng 
trong Kinh Thánh trong sách Lamentations (Than Vãn) của Jeremiah để ám chỉ cá voi.


