
DELFINI

 
 



Delfini uporabljajo načrtno dihanje. To 
pomeni, da njihovi možgani ves čas delujejo 
in nadzirajo dihanje in okolico. Polovici se 
zamenjata vsake 4 ure. 

Kraljestv
o

živali

Razred sesalci

Red kiti

Podred Zobati kiti



Njihovo telo je popolnoma prilagojeno vodi in 
ima hidrodinamično obliko,kar omogoča lažje 
drsenje. Ker nimajo dlak jih greje podkožno 
maščevje ali tolšča. Sporazumevajo se z zvočnimi 
signali. Imajo od 50 do 120 zob. V očeh imajo 
fleksibilne leče, kar jim omogoča,da enako vodijo 
pod vodo in na gladini.



Plavajo celo življenje zato se tudi neprestano selijo. V 
Slovenijo prihajajo zaradi igre, hranjenja, počitka ali 
pa zaradi igre.



Ko delfin je ob tem dobi v svoje telo tudi zadostno 
količino vode. Mladičevo mleko je zelo gosto in 
mastno, da se ne pomeša z vodo. Ima 14% mlečne 
maščobe,kar je 4x več kot v kravjem ali človeškem 
mleku. Prehranjuje se z ribami in lignji. Plen delfini 
pogoltnejo. Plenijo  v skupinah. Najprej plen zmedejo.



So veliki prijatelji ljudi in nimajo naravnih 
sovražnikov. Delfini skačejo zaradi igre ali lova.



Parijo se od spomladi do zgodaj poleti. Samice so 
noseče od 10 do 12 mesecev. Ponavadi izležejo enega 
mladiča. Ta najprej splava na površje da zajame zrak. 
Takrat je veliko približno 1/3 matere.



Najdalj so pod morjem, ko lovijo. Ponavadi je to 3 do 
4 minute. Če so v nevarnosti zdržijo tudi 6 do 7 
minut. Povprečno se potopijo od 30 do 70 metrov.



Delfin v naravi živi okoli 30 let. Samice živijo dlje od 
samcev.



Delfini imajo na obrazu vedno smehljajoč izraz to pa 
zato,ker delfin ne mora spreminjati obraza in  se nam 
zdi, da je vesel tudi ko je žalosten.



Navadni delfin

Indopacifiški beli delfin
Maldivska 
kratkogobčna 
pliskavka

Tihomorski pisani 
delfin.

Orka Mala orka



Viri:
Slike:
-http://haticelale.blogspot.com/2010/04/delfini.html
-http://sl.wikipedia.org/wiki/Delfini 
-http://www.bodieko.si/ali-so-smo-ljudje-in-delfini-povezani
-http://www.bodieko.si/tag/delfini
-http://www.myinterestingfacts.com/bottlenose-dolphin-
facts/

Besedilo: 
-http://puntarka.com/si/o-dobrih-delfinih/
-MOLKA M. DELFIN- OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi 
http://www.otozagorje.tb.edus.si/_ucenci/referati/delfin_mo
nika.pdf
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