
TEKST: NORUNN K. TORHEIM

Hannblekkspruter har funnet på noe smart for  
å få seg kjæreste. Det er nemlig slik at det finnes i 
gjennomsnitt bare én hunn per fire hanner. Det 
er som oftest de store hannene som vinner kam-
pen om damene, og de vokter damene sine godt. 
Men de små hannene har flere triks for å få paret 
seg med hunnene likevel. De kan for eksempel slå 
til når de store hannene er ute for å avverge farer, 
eller når hunnene er under steiner for å legge egg. 

Men ny forskning viser at det finnes en mye mer 
utspekulert taktikk som gir resultater. Blekksprut- 
hannene kan nemlig forandre på utseendet slik at 
de ligner på hunnene. Det gjør de ved å forandre 
fargen på flekkene sine, gjemme noen av armene 
sine og forandre formen på armene som er 
synlige. Dette kan de gjøre hele ti ganger i løpet  
av et kvarter. Dermed klarer de å komme seg 
innpå hunnene uten at de store hannene forstår 
hva som skjer. 

Blekksprutens beste sjekketriks

Hannblekkspruter kan 
forandre utseende slik 
at de ligner på hunner. 
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Oppgave:
Forklar hvordan unge blekkspruter sjekker opp damer.


