
Delfini

Predstavitev pripravila:
 



Kazalo
1. UVOD

2. RAZMNOŽEVANJE
3. PREHRANJEVANJE
4. VRSTE DELFINOV
4.1. Velika pliskavka
4.2.Navadni delfin
4.3 Progasti delfin

4.4. Rissov ali okrogloglavi delfin
4.5. Kratkoplavuta mrka pliskavka

4.6. Sabljarica ali Orka
5. DELI TELESA

5.1. Plavuti
5.2. Dihalna odprtina in izdih

5.3. Okostje
5.4. Tolšča
6. ČUTILA

6.1. Melona ali melonasti organ
6.2. Eholokacija

7. IGRA
8. SELITEV

9. ZAKLJUČEK
10.VIRI



Uvod

  Delfini so prisotni tudi v Sloveniji.
 V Slovenskem morju je  najpogostejša vrsta velika 

pliskavica.
 To je edina stalna vrsta kitov in delfinov pri nas. 

 Naše morje delfini uporabljajo za:
 prehranjevanje 
 igro 
 počitek 
 za razmnoževanje in vzgojo mladičev 

 Proučuje jih društvo Morigenos
 Delfine pa lahko tudi posvojimo



 Parijo v globinah odprtega morja
 Delfini se parijo vse leto
 Samice pri večini vrst se parijo samo enkrat na 

dve do tri leta
 Večina vrst delfinov se pari v starosti 8 do 10 let
 Samice so breje 10 do 12 mesecev
 Večina mladičev se skoti poleti
 Samica doji mladiča

Razmnoževanje



 Številni delfini se sezonsko selijo zaradi hrane
 Večina selitev poteka iz obalnih voda na odprta 

morja
 Plenijo tik nad morsko gladino ali pa v večjih 

globinah
 Večina delfinov se hrani z lignji, ribami in celo raki
 Vrste, ki se potapljajo v globinah, kjer je večna tema, 

plen zaznavajo z eholokacijo. 
 Delfini hrane ne žvečijo, 
    temveč jo pogoltnejo.

Prehranjevanje



Vrste delfinov
Velika pliskavka 

 Najbolj pogost predstavnik delfinov
 Dolg je od 120 do 180 cm
 Tehta od tehtajo približno 150-350 kg (lahko doseže 

tudi 500 kg)
 Živijo v skoraj vseh svetovnih morjih, razen polarnih 
 Najdemo jih lahko:

  v priobalnem področju 
  na odprtem morju

 So zelo igrive živali



 Živi v odprtih, pa tudi obalnih vodah (pogost je 
tudi v Sredozemlju)

 Obstajata dve vrsti:
  kratkokljuni navadni delfin 
  dolgokljuni navadni delfin

 Doseže dolžino 2,2 m
 Tehta do 85 kg

Vrste delfinov
Navadni delfin



Vrste delfinov
Progasti delfin

 Najpogostejša vrsta kitov v Sredozemlju
 Občasno zaidejo v Jadransko morje, zadnja leta vse 

pogosteje
 Dolžina telesa je približno 2,4 m
 Tehtajo od 100-156 kg.
 Družijo v večje skupine (ponavadi so skupaj vsaj trije 

osebki)



Vrste delfinov
Rissov ali Okrogloglavi delfin



Vrste delfinov
Kratkoplavuta mrka pliskavka 



Vrste delfinov
Sabljarica ali Orka

 Orka je največji predstavnik delfinov
 Dolga je od 4,5 do 9 m
 Težka pa od 2500 do 4500 kg
 Živi v hladnejših morjih
 Plava 55 km/h 
 Edini delfin, ki se hrani s toplokrvnimi živalmi (tudi s 

sinjimi kiti)
 Imenuje se tudi kit ubijalec
 Živi v čredah od 5 do 20 živali 



Deli telesa
Plavuti

Prstna plavutPrstna plavut
Hrbtna plavutHrbtna plavut Repna plavutRepna plavut

Kit ima dve prsni, eno hrbtno in eno repno plavut. 
Le prsni plavuti imata koščeno 

osnovo, ostali dve pa sestavlja čvrsto vezno tkivo. 

Kit ima dve prsni, eno hrbtno in eno repno plavut. 
Le prsni plavuti imata koščeno 

osnovo, ostali dve pa sestavlja čvrsto vezno tkivo. 



Okostje

Deli telesa



http://www.geocities.com/jasminaosredkar/

http://www.geocities.com/marijavinko/index.html

http://www.wikipedia.org/wiki/delfin
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Viri

http://www.geocities.com/jasminaosredkar/
http://www.geocities.com/marijavinko/index.html
http://www.wikipedia.org/wiki/delfin
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