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DELFINAS
Dorybės:
1. BUDRUMAS, ATSARGUMAS
Delfinai visada viena akimi stebi, kas vyksta aplinkui, taip saugodamiesi nuo grobuonių. Jie niekada
visiškai nemiega. Vienas jų smegenų pusrutulis visada „budi“, todėl jie miega atmerkę vieną akį. Be
to, jie privalo išlikti sąmoningi, kad galėtų kvėpuoti.
2. IŠTVERMINGUMAS, PRISITAIKOMUMAS
Delfinai yra greiti ir stiprūs: pasiekia net keturiasdešimt penkių kilometrų per valandą greitį, nes jų
kūnas labai aptakus, o oda išskiria mikroskopinius riebalų lašelius, kurie padeda lengviau slysti
vandeniu. Jie kaip ir mes kvėpuoja plaučiais. Afalinos, viena žinomiausių delfinų rūšių, paprastai
sulaiko kvėpavimą 7,25 min. Tačiau po vandeniu gali be oro išbūti iki 15 min.
Didžiąją dalį vandens delfinai gauna iš maisto (žuvų ir kalmarų). Be to, kai jie degina savo riebalus,
delfinų organizme išskiriamas vanduo. Jų inkstai yra įpratę saugoti kaip įmanoma didesnį vandens
kiekį. Taigi, nors delfinai gyvena vandenyje, jie gyvena tarsi dykumos gyvūnai, neturintys
tiesioginio šaltinio, iš kurio galėtų gauti vandens.
3. UNIKALUMAS
Vandenyne orientuotis šiems gyvūnams padeda ne tik rega, klausa ir lytėjimas, bet ir echolokacija.
Delfinai, siųsdami aukšto dažnio garsus, pagal grįžusį jų aidą nustato daikto formą, dydį, atstumą

iki jo ir net skirtingas žuvų rūšis.
4. GERUMAS, RŪPESTINGUMAS, DRAUGIŠKUMAS
Delfinai visada padeda nusilpusiam laikytis paviršiuje, kad tas neprigertų vandens. Šie instinktai
dažnai padeda ir žmonėms, mat delfinai, pamatę skęstančius žmones, skuba pagelbėti. Dažniausiai
delfinai būna nusiteikę teigiamai ir elgiasi draugiškai.
Beje, sukdami ratus apie žuvų spiečių, delfinai savo uodegomis suspiečia žuvis į tankesnį būrį, o
tuomet po vieną priplaukia, pasimaitina, grįžta į savo vietą rate ir toliau mosikuoja uodega bei
elgiasi taip tol, kol pasimaitina paskutinis jų rato, būrio gyvūnas.
5. UOLUMAS
Delfinai geba labai greitai mokytis bei atpažinti įvairias komandas.
6. ŠVELNUMAS
Priekiniais pelekais delfinai ne tik keičia judėjimo kryptį, bet jie, kaip ir žmogui rankos, padeda
parodyti švelnumą.
7. LINKSMUMAS
Taip pat jie labai mėgsta... čiuožti bangomis, kaip banglentininkai! Tokį vaizdą neretai galima
pamatyti ne tik prie Havajų salų, bet ir plaukiančių laivų pirmagalyje, kuomet jie čiuožia ant laivų
sukeliamos bangos.
8. KOLEKTYVIŠKUMAS, BENDRUOMENIŠKUMAS
Delfinai socialūs gyvūnai, lengvai ir draugiškai bendrauja tarpusavyje, tačiau jiems būdingi ir
tarprūšiniai santykiai.
Įdomu tai, kad delfinų patelės labai bendruomeniškos, padeda viena kitai gimdymo metu
sudarydamos aplink gimdyvę ratą ir taip saugodamos nuo grobuonių, kad nusilpusiai patelei ir
jaunikliui niekas nenutiktų.
Informacijos šaltiniai: http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/S-58450/straipsnis/7idomus-faktai-apie-delfinus-kaip-jie-miega-kiek-laiko-gyvena-ir-kaip-giliai-gali-panerti-Video
https://muziejus.lt/lt/paslaugos/delfinu-pasirodymai
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-pulsas/pasaulio-gyvunai-10-idomiausiu-faktuapie-niekuomet-nemiegancius-ir-myletis-megstancius-delfinus-637-237751
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/idomus_faktai_apie_delfinus
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