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A föld legnagyobb állata a kék bálna
• hideg vizeket kedveli
• közel 30 m
• színe acélkék
• világos hasán hosszanti barázdák húzódnak
• teste áramvonalas, csaknem szőrtelen
• zsírrétege vastag, megvédi a hidegtől
• hátsó végtagja visszafejlődött, farka és mellső 

végtagjai úszókká alakultak
• tüdővel lélegzik
• a vízszintes farki úszólemezzel hajtja magát előre



• robbanásszerűen lélegeznek ki, mely 
során 9-12 m-es páraoszlop látható

• orrnyílásuk a fejük tetején található, mely 
zárható – (tüdővel lélegeznek)

• plankton evő
• a szájpadlásról lelógó szilákkal (szaru 

képződmény) szűri ki a vízből a 
táplálékot, naponta akár 4 tonnát – pl. 
krillek (pici rákok)



• nyáron a sarkvidékeken él, 
télen melegebb tengerekbe 
húzódik és itt hozza világra 
egyetlen borját

• zsíros anyatejjel szoptatja a 
víz alatt

• a kifogott bálnáknak 
minden porcikáját 
hasznosították, ma már 
védett

A kék bálna nyelve körülbelül 2,7 tonna tömegű. Szája a megnyúlt barázdákkal együtt képes 90 
tonna táplálékot és vizet befogadni. Szűk torka miatt ennek ellenére a kék bálna képtelen labda 
méretű élőlénynél nagyobbat lenyelni. Az összes állat közül ennek a bálnának van a legnagyobb 
szíve, körülbelül 600 kilogramm tömegű. Aortája körülbelül 23 centiméter átmérőjű. Életének első 
hét hónapjában a kékbálna-borjú naponta 400 liter tejet fogyaszt. A borjú gyorsan növekszik, 24 
óránként 90 kilogrammot szed fel magára. A borjú a születésekor 2700 kilogramm tömegű, 
körülbelül akkora, mint egy átlagos méretű kifejlett nílusi víziló.



Kék bálna – drone felvétel

Kék bálna buborék háló

https://www.youtube.com/watch?v=cbxSBDopVyw
https://www.youtube.com/watch?v=Q8iDcLTD9wQ


MF. 34. oldal: 2-3. feladat



A kardszárnyú delfin
• tengeri ragadozó
• hideg vizeket kedveli
• nevét hatalmas háromszögletű hátúszójáról kapta
• a kifejlett hím kb. 10 m
• zsírrétege vastag, fő mozgásszerve a farki úszólemez
• légzése, testfelépítése és szaporodása a bálnáéhoz hasonló
• néhány fős csoportokban vadásznak
• tápláléka: fókák, halak, madarak, akár bálna, vagy cápa





HF. 34. oldal: 1., 4. feladat


