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X-FACTOR Een walvis met een bijna 
drie meter lange hoorn voor op zijn 
kop; het lijkt een dier dat zo is weg-
gezwommen van de tekentafel van 
de gebroeders Grimm. Als de Britse 
ontdekkingsreiziger Martin Frobis-
her in 1557 een lange, spiraalge-
draaide hoorn vindt aan de Canade-
se kust, is hij er dan ook heilig van 
overtuigd het bewijs te hebben ge-
vonden voor het bestaan van de my-
thische eenhoorn. De hoorn blijkt al 
snel meer waard dan een flink kas-
teel en wordt zelfs aan Koningin Eli-
zabeth gepresenteerd. Pas jaren la-
ter wordt duidelijk dat het gevaarte 
helemaal niet heeft toebehoord aan 
een sprookjespaard, maar aan een 
diersoort dat de logica nog veel 
meer lijkt te tarten: de narwal. En 
ook eeuwen nadien is deze wonder-
schone ‘eenhoorn van de zee’ nog 
altijd bron van veel verwondering. 

STERK STAALTJE De hoorn van de 
narwal is in feite geen hoorn, maar 
zijn linkervoortand. Bij 1 op de 500 
mannetjes groeit ook de rechtertand 
uit tot een tweede slagtand. Bij de 
wijfjes blijft het overgrote deel juist 
een leven lang tandeloos. Prooien 
worden door beide seksen gegrepen 
met de harde kaakranden, dus we-
tenschappers hebben zich eeuwen-
lang stukgebeten op de vraag waar 
die lange tand – soms wel tien kilo 
zwaar – dan wel voor dient. Lang 
werd aangenomen dat het lichaams-
deel enkel een sabel was waarmee 
de mannetjes om mogelijke partners 
duelleerden. De laatste jaren is ech-
ter duidelijk geworden dat het vooral 
een extreem gevoelig tastorgaan is. 
De poreuze buitenkant ontbeert na-
melijk glazuur, waardoor water via 
een buisjessysteem naar zo’n tien 
miljoen zenuwcellen in de kern 
vloeit. Op die manier is de narwal 
zijn eigen Erwin Krol en worden mi-
nieme verschillen in temperatuur, 
waterdruk en zoutgehalte moeite-
loos waargenomen.

FAMILIEALBUM De narwal behoort 
tot de familie van de grondeldolfij-
nen. Hij is nog het meest verwant 
aan de beloega: die spierwitte dolfijn 
met zijn stompe snuit, maar zonder 
lange tand.

ZIEN Een van de redenen dat weten-
schappers nog altijd veel vragen 
hebben over de narwal, is het feit 

dat de dieren zich tijdens de winter 
bijna vijf maanden lang onder het ijs 
verstoppen en vrijwel alleen naar 
open water komen om even naar 
adem te happen. De grootste kans 
om er één te zien heb je in de wate-
ren tussen Canada en Groenland, 
waar het leeuwendeel van de we-
reldpopulatie leeft. De rest begeeft 
zich in het noorden van Noorwegen 
en Rusland.

INZOOMEN Heb je wel het geluk om 
een narwal te spotten, dan is vaak in 
één oogopslag te zien hoe oud elk 
exemplaar ongeveer is. Pasgebore-
nen zijn grijsblauw gevlekt, de jon-
gen zijn helemaal zwart en blauw, 
volwassenen zijn grijs gevlekt en de 
absolute oudjes gaan door het leven 
met een bijna volledig witte spek-
laag.

KARAKTER Narwals zijn niet bepaald 
uitslovers. Ze zwemmen rustig in de 
eerste versnelling terwijl ze in feite 
razendsnel kunnen wegschieten en 
blijven relatief dicht onder het op-
pervlak terwijl ze moeiteloos ander-
halve kilometer diep kunnen duiken. 
Het zijn verder extreem sociale die-
ren. Tijdens het reizen over grote af-
standen kan de kudde honderden of 
zelfs duizenden dieren groot zijn, en 
mogen ook hun spierwitte neefjes – 
de beloega’s – rustig meeliften. 
Hoewel narwals zich ’s winters lang 
onder het ijs verschuilen, zijn het 
van oorsprong allesbehalve schuwe 
dieren. Dat is ook de reden dat de 
traditionele volkeren in het Hoge 
Noorden eeuwenlang met vrij veel 
gemak op narwals konden jagen om 
hun vlees, traan, huid en natuurlijk 
fabelachtige tanden.

STATUS Nog altijd schieten de Cana-
dese en Groenlandse Inuit jaarlijks 
honderden narwals aan de rand van 
het pakijs. Volgens schattingen zijn 
er op dit moment nog zo’n 50.000 
exemplaren over; maar die worden 
ook nog eens geteisterd door olie- 
en gasboringen. De smeltende pool-
kappen blijven echter de belangrijk-
ste bedreiging. Het pakijs is voor 
narwals van levensbelang voor voed-
sel en als bescherming tegen orka’s, 
terwijl ze door de afbrekende ijsber-
gen aan de andere kant steeds moei-
lijker plekjes vinden om naar adem 
te happen. ✻ 
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